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SANTO EVANGELIC

NANG

ATING PANGINOONG JESU-CRISTO

AYON CAY

SAN MATEO.

LaM ni Jesu-Cristo,

1LIBK0 NANG lahi ni Jesu-Cristo, anac ni David, andc
ni Abraham.
2 Naguing anac ni Abraham si Isaac ; at naguing andc ni

Isaac si Jacob ; at naguing anac ni Jacob si Juda at ang cani-

yang manga capatid

;

3 at naguing anac ni Juda, cay Tamar si Fares at si Zara;
at naguing anac ni Fares si Esrom

;

4 at naguing andc ni Esrom si Aram ; at naguing andc ni

Aram si Aminadab ; at naguing anac ni Aminadab si Naasdn;
at naguing an^c ni Naasdn si Salmon

;

5 at naguing anac ni Salmon cay Eahdb si Bdoz ; at
naguing andc ni Bdoz cay Euth si Obed ; at naguing andc ni
Obed si Jessai

;

6 at naguing anac ni Jessai ang baring si David.
At naguing anac ni David si Salomon, doon sa naguing

ma/ua ui Urfas

;
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7 at naguing andc ni Salomon si Eoboam ; at naguing
anac ui Eoboam si Abids; at nagumg andc ni Abids si Asa

;

8 at nagumg anac ni Asd si Josafat ; at nagufng andc ni

Josafat si JOram : at naguing andc ni Joram si Oz'as

;

9 at naguing anac ni Ozias si Joatam ; at nagumg andc ni

Joatam si Acaz ; at naguing andc ni Acaz si Ezequias

;

10 at naguing anac ni Ezequias si Manasds ; at nagumg
anac ni Maiiasds si Amon; at naguing anac ni Amon si

Josfas

;

11 at naguing andc ni Josfas si Jeconias at ang caniyang
manga capatid, nang panahdn ng pagcatapon sa Babilonia.

12 At pagcatapos nang pagcatapon sa Babilonia, ay naguing
andc ni Jeconias si Salatiel ; at naguing andc ni Salatiel si

Zorobabel

;

13 at naguing andc ni Zorobabel si Abiud; at naguing
andc ni Abiud si Eliaquim : at naguing andc ni Eliaquim si

Azor

;

14 at nagumg anac ni Azor si Sadoc; at naguing andc ni
SadoG Hi Aquim ; at naguing andc ni Aquim si Eliud

;

^
15 at naguing andc ni Eliud si Eledzar ; at naguing andc

ni Eledzar si Matbdn ; at naguing andc ni Mathdn si Jacob

;

^
la at naguing andc ni Jacob si Josd, asaua ni Maria, na

siyang nangandc cay Jesus, na siyang tinatauag na Cristo.
17 Sa macatuid ang lahdt nang manga lahi buhdt cay

Abrabam bangdng cay David, ay labing-apat na labi, at
bubat cay David bangdng sa pagcatapon sa Babilonia, ay
labmg-apat na labi: at bubat sa pagcatapon sa Babilonia
bangdng cay Cristo, ay labmg-apat na labi.

Pangmigcmdc cay Jesii-Cristo,

18 At^ ang pagcdpangandc ng^ cay Jesu-Gristo ayganitd:
Nang si Marfa, na caniydng ind, ay mdcasal cay Josd, bago
sild nagsama, ay nasundoang siya,i, nagdaldng-tduo sa gaua
nang Esplritu Santo.

19 At si Jos€ na caniydng asaua, palibbasa,i,«bandl, at ayao
na ilugeb ang caniydng capuriban, pinasiyabang siya,i, libim
UB, biualayan.
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20 Datapua,t, samaiitalaiig pinagiisip niya ito, narito, napa-
qaita sa caniya sa panaguinip ang isang angel iiang Paugi-
noon at sinabi : Jose, anac ni David, huag cang matacot sa

pagtangap cay Maria na iyong asaua, sapagca,t. ang cani-

yang dinadalangtauo, ay sa Espiritii Santo.

21 At manganganac nang isang lalaqui, at ang pangalang
itatauag mo sa caniya,i, JESUS ; sapagca,t, ililigtas niya ang
caniyang bayan sa canilang manga casalanan.

22 Nangyari nga ang lahat nang ltd, upang magandp ang
sinabi nang Pangfnoon sa pamamagitan nang profeta, na
nagsabi

:

23 Narito,t, ang dalaga ay magdadalang-tauo at ma-
nganganac nang isang lalaqui, at ang pangalang itatauag

sa caniya,i, Emmanuel, na cung sasaysayin ay sumasa
atin ang Dies.

24 At nagbangon si Josd sa pagcacatulog, at guinau^ niya

ang ayon sa ipinag-utos sa caniya nang angel nang Pangi-
noon, at tinangap ang caniyang asaua

;

25 at hindi niya naquilala hangang sa nanganac nang isang

lalaqui : at ang pangalan itinauag sa caniya ay JESUS.

Ang manga mago sa Silan^anan,

2 NANG ipanganac ng^ si Jesiis sa Bethlehem nang
Judea sa manga arao nang haring si Herodes, narito,

ang ildng manga mago na dumatmg sa Jerusalem mul^ sa

silanganan, na nagsipagsabing

:

2 (^ Saan naroon ang ipinanganac na Hari nang manga
Judio? Sapagca,t, aming naquita ang caniyang bituin sa

silanganan, at naparito cami upang siya,i, aming sambahin.
3 Nang marinig ito nang haring si Herodes ay nagulomi-

hanan, at sampuo ng boong Jerusalem.

4 At pagcatipon niya sa lahat nang manga pund natig

manga sacerdote, at ng manga escriba nang bayan, ay itina-

nong niyd sa canila cung saan cay^ ipanganganac ang Cristo.

5 At sinabi nila sa caniyd : Sa Bethlehem nang Judea ; sa-

pagca,t, ganito ang pagcasulat nang profeta:
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6 At icao, Bethleliein, na lupS nang Juda, ay hindi

icao ang pinacamaliit sa marjga principe sa Juda; sa-

pagca,t, sa iyd sisilang ang patnubay na siyang magiii-

giiing pastor ng aquing bayaDg Israel.

7 Nang magcagyao,i, tinaiiag ni Herodes nang lihim ang
manga mago, at caniyang siniyasat sa canilang mainam, ang
panahdn nang pagsiiang nang bitiiin.

8 At inntnsan niya sila sa Bethlehem, at sinabi : Cayo,i,
paroon, at ipagtandng ninyo nang boong sicap ang tnngcol
sa sangol ; at pagcasumpong ninyo ay ipagbigay alam ninyo
sa aquin, upting acd nama,i, pumaroon at siya,i, aquing
sambahin.

9 At pagcarinig nild sa hari ay nagsiyaon, at narito ang
bituing canilung naquita sa silanganan, ay nangunguna sa
canila hangang sa cmg hittdn ay dumating, at tumiguil sa
tapdt nang quinaroroonan nang sangol.

10 At nang maquita nila ang bituin, ay nangagalac sila
nang di cauasang galac.

11 At nagsipasoG sila sa bahay, at naquita nila ang sangol,
na casaina nang caniyang inang si Maria, at nagsiluhod silai
atsiya,!, canilang sinamba: at pagcabucas nila ng canilang
nmnga cayamanan, ay inihandog nila sa caniya ang canilanc^
alay

; gain to, incienso at rnirra.
''

12 At palil)hasa,i, pinagsabihan sila sa panaguinip na huag
silang tnagbalfc cay Herodes, ay nangagsiom sa canilang lur4
Ba ib^ng daan. ^ ^

Ang pagtacas na pafungo sa Egipto.—Pagpaidij
sa manga ualdng casalanan.

13 Nang nmcaalis ng4 sila, narito, na ang isang angel nan<^

\^S!^T ^^ ''T?f^ '^ panaguinip cay Jose, na sinabilMagbangon ea at dalhni mo ang sangol at ang caniyang ina,
at ^uniacas ca hangang sa Egipto, at domoon ca hangang saMm CO sa lyo; sapagca,t, hahanapin ni Herodes ang saLol
tipang siya,i, patayin. ^ ^

..dit^^^'^^^'''
nagbangon at quinuha ang sangol at ang cani-ymg ma, pagcagabf at na pasa Egipto

;

"^
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15 at dumoon hangang sa pagcamatay ni Herodes, xipang

maganap ang sinabi nang PaEginoon, sa pamamag-itan
nang profeta na nagsabi : Sa Egipto tinauag co ang aquing
anac,

16 Nang magcagayon, nang niaquita ni Herodes na siya,i,

pinag-lariian nang manga mago, nagalit nang mainam, at

nag-utos at ipinapatay ang lahat nang manga sangol na
lalaqui na nasa Bethlehem, at sa boong pahbothbot, mula sa

edad na dalauang taon hangang sa bagong anac, alinsunod

sa panahong caniyang siniyasat ng mainam sa manga
mago.

17 Nang magcaga.yo,i, naganap ang sinabi sa pamamagitan
nang profeta Jeremias, na nagsabi

:

18 Voces ay narinig sa Kama,—Pag-tangis at di caua-

sang pananaghdy,—Ni Eaquel na tinangisan ang cani-

yang manga anac ;—At ayao na siya,i, aliuin sapagca,t,

hindi na nangabubuhay.

Ang pag-ouing galing sa Egipto,

19 Nguni,t, pagcamatay ni Herodes, narito, ang isang angel

nang Panginoon ay napaqnita sa panaguinip cay Josd sa

Egipto, na nagsabing

:

20 Magbangon ca, at dalhiri mo ang sangol at ang cani-

yang ina, at pumaroon ca sa lapd nang Israel; sapagca,t,

nangamatay na ang mga nangagmimithi sa buhay ng sangol.

21 At nagbangon siya at dinala ang sangol at ang caniyang

ina, at pumasoc sa lupain ng Israel.

22 Datapiia,t, nang marinig niya na si Arquelao ang nag-

hahari sa Judea, na cahalili ng caniyang amang si Herodes,

natacot siyang pumaroon doon ; at palibhasa,i, pinagsabihan

ng Bios sa panaguinip, ay omoui sa manga sacop nang
Galilea

;

23 at dumatmg do6n at tumahan sa isang giudad na tina-

tauag na Nazaret, upang maganap ang manga sinabi nang
manga profeta, na siya,i, tatauaguing taga Nazaret.
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Si Juang Mamiminyag.

SAT NANG manga arao na yadn ay dumating si Juang
Mamiminyag na nangangaral sa ilang nang Judea, na

sinasabing

:

2
i
Mangagsisi cayd, sapagca,t, malapit na ang caharian

nang langit

!

3 Sapagca,t, itd yadng tinutucoy nang profeta Isaias na
sinabing

:

Voces nang isdng sumisigdo sa ilang.—Ihand^ ninyo
ang daan nang Panginoon ;—Tuirin ninyo ang caniyang

,

manga landds.

4 Si Juan din nga, ang nananamit ng balahibo nang
camello, at may isang bigqufs na balat sa palibdt nang cani-

yang bay-uang, at ang caniydng pagcain ay manga balang at

pulot-pucyutan.

5 Nang magcagayo,i, linalabas siya nang hoong Jerusalem
at nang boong Judea at nang boong palibot-libot nang
Jordan

:

6 at sila,i, caniyang bininyagan sa ilog nang Jordan, na
isinasaysay nila ang canilang manga casalanan.

7 Datapua,t, nang maquita iiiydng maraming manga fariseo

at manga saduceo na nangagsisiparoon sa c^^niydng pag-
bibinyag, ay sinabi niya sa canild : \ Lahi nang manga olopong

!

^,sino ang sa inyo,i, nagsabi upang tumacas sa galit na dera-

ting ?

8 Cayo nga,i, mangagbunga nang carapatdapat sa pag-
Bisisi

;

9 at huag cayong magisip na magsabi sa inyong sarili : Si

Abraham ang aming ama; sapagca,t, sinasabi co sa inyo, na
mangyayaring pabangunin nang Dios ang manga anac ni

Abrabaui sa manga batong itd.

10 At iigayon pa,i, ang palacol ay nacalagay sa ugat nang
manga cahoy '^^lahat ngang cahoy na hindi nagbubunga nang
mabubuti ay pinuputol at iguindgatong sa ap6y.

11 Aco, sa catotohanan, ay binibinyagdn co cayd nang
tubig sa pagsisisi ; datapua,t, ang pumaparito na nasa aquing
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hulihan, ay lalong macapangyarihan cay sa aquin, na hindi

aco carapatdapat magdala nang caniyang panyapac ; cayo,i,

bibinyagan niya nang Espiritu Santo at apdy

:

12 nasa caniyang camay ang caniyang cala.ycay, at lilinising

mabuti ang caniyang guiican ; at titipunin ang caniyang
trigo sa bangan ; datapua,t, susunngiiin ang dayami sa apoy
na hindi namamatay.

Paghihinydg cay Jesus.

13 Nang magcagayo,i, naparoon si Jesus mul^ sa Galilea at

lumapit cay Juan sa ilog nang Jordan, upang siya,i, caniyang

binyagan.

14 Datapua,t, ibig siyang sansaldin ni Juan, na sinasabi

:

Quinacailangan co na aco,i, iyong binyagan, ^at icao ang
naparirito sa aquin ?

15 Ngum,t, pagsagot ni Jesiis ay sinabi sa caniya : payagan
mo ngayon; sapagca,t, ganiyan ang nauucol sa ating pag-

ganap ng boong catouiran. Nang magcagayo,i, pinayagan
niya.

10 At nang mabinyagan si Jesus, pagdaca,i, umahon at

linisan ang tubig; at narito,t, nabucsdn sa caniya ang
calangitan at naquita ang Espiritu ng Dios na bumdbabang
anyong calapati at tumutungo sa caniya.

17 At ndrito ang isang voces nang calangitan. na nagsabing

:

ltd ang sinisinta cong Andc na sa caniya,i, aco nalulugod.

Ang pagtucso cay Jesus.

4 NANG MAGCAGAYO,!, inihatid nang Espfritu si Jesus

sa ildng, updng siya,i, tucsuhin nang diablo.

2 Al nang siya,i, macapagayunong apat na puong arao at

apat na puong gabf, pagcatapos ay siya,i, nagutom.
3 At lumapit sa caniya ang manunucso, at nagsabi sa

caniya : Cung icao ay Anac nang Dios, ipagutos mo na ang
manga batdng ito ay magumg mga tinapay.

4 Datapua,t, siya,i, sumagot, at sinabi : Nasusulat, Hindi
lamang sa tinapay mabubuhay ang tauo, cungdi sa lahat

oang uicS na lumilabds sa bibig nang Dios.



8 SAN MATEO 4.

5 Nang magcagayo,i, dinala siya nang diablo sa santong
ciudad, at ilinagay siya sa talnctoc nang Templo, at sa

caniya,i, sinabi

:

c Cung icdo ay Andc nang Dios, ay magpatihuldg ca *

8apagca,t, nasusulat

:

Sa caniydng manga angel ay magbibilin tungcol sa

iyd, at aalayan ca nang canilang manga camay, npang
huag matisod ang paa mo sa batd.

7 Sinabi sa caniya ni Jesiis : Nasusulat din naman : Huag
mong tutucsuhm ang Panginoong iydng Dios.

8 Muling dinald siya nang diablo sa isang bunddc na totoong
mataas, at ipinamalas sa caniya ang lahat nang manga
caharian sa sang-libutan at ang carangalan nila,

9 at sinabi sa caniya: Lahat ng ito,i, ibibigay co sa iyd

cung icao ay lumuhod at sambahin mo acd.

10 Nang magcagayo,i, sinabi sa caniya ni Jesus : Lumayo
ca, Satands, sapagca,t, nasusulat: Ang Panginoong iydng
Dios ay sasasambahin mo at siya lamang ang iydng pagli-

lingcuran.

11 Nang magcagayon ay iniuan siya nang diablo : at narito,

dumating ang manga angel at siya,i, canilang pinagli-

lingcurdn.

Si Jesus sa Galilea: ang man§a unang alagdd.

12 Nang mdrinig nga ni Jesus na si Juan ay ibinilango, ay
umiioi sa Galilea

:

13 at pagcaiuan ng Nazaret ay naparoon at tumaban ea

Capernaum, na nasa pampangin nang dagat, sa mga hanganan
nang Zabuldn at nang Neftali,

14. updng maganap ang sinaysay nang profeta Isaias, na
nagsabing

;

15 Ang lupft ni Zabuldn,—at ang lupS ni Neftali,—Sa
dacong dagat, sa cabilang ibayo nang Jordan,—Galilea

nang manga gentil

:

IQ Ang bayang nalulugmoc sa cadiliman,—Nacaquita



SAN MATEO 4.

nang daquilang ilao ;—At sa manga naluliigmoc sa saclao

at lilim nang camatayan,—Ay lumiuanag sa canila ang
ilao.

17 Magbuhat niyao,i, nagpasimiila si Jesiis na nangaral, at

magsabi : j Mangagsisi cayd, sapagca,t, malapit na ang
caharian nang langit

!

18 At sa pagialacad ni Jesus sa tabi nang dagat nang Galilea,

ay naquita ang dalanang magcapatid, si Simon na tinatauag

na Pedro, at si Andres na caniyang capatid, na inihuhulog

ang isciiig lambat sa dagat, sapagGa,t, sila,i, manga mama-
malacaya

;

19 at sinabi sa canila: Sumunod cayo sa hulihan co, at

gaganin co cayong manga mamamalacaya nang manga tauo.

20 At pagdaca,i, iniuan ang manga lambdt, at sila,i,

Bummidd sa caniya.

21 At paglacad sa daco roon, ay naquita niy^ ang dalaua

pang magcapatid, si Santiago, andc ni Zebedeo, at ang
caniydng capatid na si Jnan, sa daong na casama si Zebedeo,

na canilang ami, na canilang hinahayuma ang canilang

manga lambat; at silaj, caniydng tinanag.

22 At pagdaca,i, iniuan nila ang daong at ang canilang ama,
at sila,i, sumunod sa caniya.

23 At linibot ni Jesus ang boong Galilea, na nagtuturo sa

manga sinagoga nila, at ipinangangara,l ang evangelio nang
caharian, at pinagagaling ang lahat nang sari-saring saquit

at ang lahdt nang caramdaman.
24 At ndbansag ang pagcabantog niya sa boong Siria : at

dinadala sa caniya ang labat nang manga may saquit, ang
manga pinahihirapan nang sari-saring manga saquit at

manga cabirapan, at ang manga inaalihan nang demonio,
at ang manga bobouanin, at ang manga paralitico ; at sila,i,

pinagagabng niya.

25 At sinusundan siya ng lubhang maraming tduo sa

Galilea at Decapolis at tagd Jerusalem at taga Judea at taga
daco pa roon nang Jordan.
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Ang poin^aral sa bunddc. Ang man§a magaganddng

capalaran,

BAT PAGCAqUITA sa mga caramihan ay nanhic sa

bunddc; at pagcaupo niya ay nagsilapit sa caniya Ang
caniyang manga alagad.

2 At binucsan ang caniyang bibig, at tinufcuruan sila, na
sinasabi

:

3 Mapapalad ang manga mapagpacumbabang pus6;
sapagca,t, canila ang caharian nang langit.

4 Mapapalad ang manga nahahapis ; sapagca,t, sila,i,

aalium.

6 Mapapalad ang manga maam8; sapagca,t, mdma-
nahin nila ang lupd.

6 Mapapalad ang manga nangagngutom at nanga-
uuhao sa cabanalan ; sapagca,t, sila,i, bubusugm'n.

7 Mapapalad ang manga mahabaguin ;^sapagca,t, sila,i,

magcacamit nang habdg.

8 Mapapalad ang manga malilinis na pnsS ; sapagca,t,

maquiquita nila ang Dios.

9 Mapapalad ang manga mapagpayapst ; sapagca,t,

sila,i, tatauaguing manga anac nang Dios.

10 Mapapalad ang manga pinag-usig dahil sa cabanalan

;

sapagca,t, canila ang caharian nang langit.

11 Mapapalad cayo, pagc^ cayo,i, inalimura at pinagusig,
at pagnic^an cayo ng sari-saring masam^, na pauang casin-

ungalingan, dahil sa aquin,

12
i
Magalac cayo at magsayang totoo : sapagca,t, malaqui

ang ganti sa in}^© sa langit ! palibhasa,i, gayon din ang cani-

Idng pagcausig sa manga profeta na nangauna sa inyo.

Ang pangaral sa bundoc (carugtdng) : Ang manga alagdd

ay sila ang asin 7iang lupd at ang ilao

nang sang-libutdn,

13 Cayd ay siyang asm nang liipS: nguni,t, cnng ang asfn
ay tumabdng, (jay and ang ipagaasln? tlila nang and pa
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mang cabuluhdn, cung di upang itapon sa labas at yapacan
nang manga tauo.

14 Cayo ang ilao nang sang-libiitan * ang isang ciudad na
natatay6 sa ibabao nang isang bunddc ay hindi maitatago.

15 At bindi pinaniningasan ang isang ilauan at ilinalagay sa

ilalim nang isang tacalan, cungdi sa lalagyan nang ilao ; at

lumiliuanag sa lahat nang manga na sa bahay.

16 Lumiuanag na gayon ang inyong ilao sa harap nang
manga tauo : updng maqnita nila ang inyong manga gauang
mabubuti, at canilang pmihin ang inyong Ama na nasa

langit.

Ang pangajpal sa bunddc (caritgtSng) : Ang pagcagandp

nang cautusdn at nang manga hula nang

manga profeta.

17 Huag ninyong isiping aco,i, naparito upang aquijig

lir^in ang cautusan d ang manga profeta: hindi aco napa-

rito updng aquing sirain cungdi upang ganapin.

18 Sapagca,t, catotobanang sinasabi co sa inyo, na bang-
ang sa mangaual^ ang Iangit at ang lupS, ang isang jota, ang
isang cudh't ay sa and mang paraan ay bindi mauaual^ sa

cautusan, haugang sa maganap ang lahat nang bagay.

19 Sino man ngang sumuay sa isa sa caliitliitan manga
utos na itd, at itur6 ang gayon sa manga tauo, ay tataua-

guing caliitliitan sa caharian nang langit : datapua,t, sino

mang gumandp at iturd, ito,i, tatauaguing malaqui sa caha-

rian nang langit.

20 Sapagca,t, sinasabi co sa inyo, na cungdi hihiguit ang
inyong cabanalan sa cahanalan nang manga escriba at

manga fariseo, sa and mang paraan ay bindi cayd papasoc sa

caharian nang langit.

21 Narinig ninyo na sinabi sa manga tauo sa una : Huag
cang papatay; at ang pumatdy ay mapapasa panganib sa

cahatulan

;

22 datapua,t, sinasabi co sa inyo, na yadng lahat na magalit

sa caniyang capatid ay mapapasa panganib sa cahatulan ; at
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ang magsabi camydng capatfd nang uicang Eaca,* ay ma-
papasa paDganib sa cataastaasang hucuman ; at ang niagsa-

bing : Ol-ol, ay mapapasa paDganib sa infierno nang apoy.

23 Caya,t, cung ihahandog mo ang iyong hayin sa altar, at

diya,i, maalaala mo na ang iyong capatfd ay mayroong and

mang laban sa iyd,

24 iuan mo riyan sa harap nang altar ang hayin mo, at

pumaroon ca ; maquipagcasund8 ca muna sa iyong capatfd
;

at cimg magcagayon magbalfc ca at ihandog mo ang iyong

hayin.

25 Maquipagcasundo ca agad sa iyong caanay, samantalang

icao ay casama niya sa daan ; baca ibigay ca nang caauay mo
sa hucdm, at ibigdy ca nang hucom sa alguacil, at icao ay

mdbilango.

26 Catotohanang sinasabi co sa iyd na liindi ca aalfs dodn

hangang hindi mo mapagbayaran ang catapustapiisang beles.

27 Narinig ninyong sinabi : Huag cang mangangalunyd.

28 Datapua,t, sinasabi co sa inyo, na sino mang tumingfn

sa isdng babaye na taglay ang masamang hangad, ay nagca-

sala na nang pangangaluy^ sa caniyang pus8.

29 At cung ang canan mong mata ay macapagpapatisod sa

iyd, ay duquitin mo, at iyong itapon ; sapagca,t, may mapapa-

quinabang ca pa na mauala ang isa sa manga sangcap nang

iydng cataudn, at huag ang boong cataudn mo ay mabulid sa

infierno.

30 At cung ang canan mong camay ay macapagpapatisod sa

iyd, ay putulin mo, at iyong ihaguis : sapagca,t, may mapapa-
quinabang ca jm na mauala ang isd sa manga sangcap nang

iydng cataudn, at huag ang boong catauan mo ay mabulid sa

infierno.

31 Sinabi rin naman ni Moises: Sino mang lalaqui na

ihiualay ang caniyang asaua, ay bigyan siya nang casulatan

ng paghihiualay.

32 l)atapua,t, sinasabi co sa inyo, na ang lalaqui na ihiualay

ang caniydng asaua, liban na lamang cung sa paquiquiapid

ang dahil, siya ang sa caniya,i, nagbibigay cadahilanan ng

Isang salitang pag-alimnra.
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pangangalunyH, at ang pacasal sa hahayeng yadn cung
hiniualayan nang caniydng asmta, ay nagcacasala nang
paDgangalunya.

33 Bucod sa rito,i, inyong narinig na siiiabi sa manga fduo

sa una: Huag cang manunumpa nang di catotohanan;
cungdi gaganapm mo sa Panginoon ang iydng manga
siimpa.

34 Datapua,t, sinasabi co sa inyo : Huag ninyong ipanumpa
ang and man, cahi,t, ang langit, sapagca,t, siyang luclucan

nang Dios

;

35 cahi,t, ang lupS, sapagca,t, siyang tuntungan nang cani-

yang manga paa ; cahi,t, ang Jerusalem, sapagca,t, siyang

ciudad nang daquilang Hari.

3G Calii ma,t, ang ulo mo ay huag mong ipanump^ sapa-

gca,t, hindl ca ancagagaua nang isang bubdc na mapati 6
maitim.

37 Datapua,t, ang maguing pananalifca ninyo,i, Oo, oo

;

Hindi, hindi : sapagca,t, ang humiguft pa sa rito ay buhat sa

masama.
38 Narinig ninyo na sinabi ni Moises : Mata cung mata, at

ngipin cung ngipin.

39 Datapua,t, sinasabi co sa inyo : Huag caydng maquilaban
sa masama ; cungdi sa sino mang sa iyo,i, sumugat sa canan
mong pisngi, iharap mo naman sa caniya ang cabila.

40 At sa mag-ibig na icao ay ipaghabla at cunin sa iyd ang
iydng tunica, ay iuan mo naman sa caniya sajnpub nang
balabal.

41 At sa pumilit sa iyd na icao ay lumacad na may pasan sa

isang milla* a7ig layo, ay ilacad mo nang dalauang milla,

42 Bigyan mo ang sa iyo,i, humihingi ; at huag mong
talicdan ang sa iyo,i, nangungutang.

43 Narinig ninyo na sinabi ni Moises : libiguin mo ang
iydng capoua, at capdpootan mo ang, iydng caauay.

44 Datapua,t, sinasabi co sa inyo : Ibiguin ninyo ang inyong
manga caauay, at ipanalangin ninyo ang manga sa inyo,i,

amuusig

:

Is&ng libong haeb&ug.
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46 updng cayo,i, maguing manga anac nang inyong Amd
na nasa langit, saj^agca^t, pinasisicat ang caniyang arao sa

manga masam^ at sa manga mabubuti, at nagpapaulan sa

manga banal at sa manga hindi banal

46 Sapagca,t, cung cayo,i, umibig sa manga umiibig sa myo
(^ ano ang ganti na iydng cacamtan ? ^^ hindi bagd gnmagau^
nang gayon din ang manga maniningil ng bnis ?

47 At cung ang manga capatid lamang ninyo ang inyong
batiin, <jan6 ang calabisan nang inyong gninagaua? ^ hindi

bagd gayon din ang guinagaua nang manga gentil ?

48 Cayd nga,i, magpacabandl na lubds, gaya ng inyong Araa
na nasa langit, na lubos na banal.

Ang pangaral sa hundSc (carugtdng) : Ang paglilimds, ang

pananaJangin, ang ayuno.

6INGATAN ninyo na huag caydng gumaua nang cabanalan
sa hardp nang manga tauo, upang canilang maquita : sa

ibdng paraan ay uala sa inyong ganti ang inyong Ama na
nasa langit.

2 Pagca icdo ng^ ay naglilimos ay huag cang tutogtog

nang pacacac sa harap mo, na gaya nang guinagau^ nang
manga mapagpaimbabao sa manga sinagoga at sa manga
daan, updng sila,i, magcapuri sa manga tkuo. Catotohanang
sinasabi co sa inyo, na tinangdp na nila ang sa canila,i,

ganti,

3 Datapua,t, pagc^ icao ay naglimos, ay huag maalaman
nang iydng caliu&< ang guindgau^ nang iydng canan,

4 updng ang iydng paglilimos ay malihim, at ang iydng

Amd na nacaquiquitang lihim ay gagantihm ea.

5 At pagca cayd ay nananalangin, huag caydng gaya ng
m|a mapagpaimbabao, sapagca,t, iniibig nild ang manalangin
nang patayo sa manga sinagoga at sa manga lic6an nang
manga lansangan, updng sila,i, maquita nang manga tauo.

Catotohanang sinasabi co sa inyo na tinangap na nila ang sa

canila,i, ganti.

6 Datapua,t, icdo pagca icdo ay mananalangin, pumasoc ca

sa iydng silfd, at cung maisard mo na ang iydng pint6, ay
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manalangin ca sa iy6ng Amd iia nasa sa lihim : at ang iy6ng

Amd na nacaquiquitang lihim, ay gagantihin ca.

7 At sa pananalaDgin ninyo, ay huag ninyong gamitin ang
ualang cabuluhdng paguuli-ulit, na gaya nang manga gentil

:

sapagca,t, iniisip nilang dahil sa canilang maraming casasalit^

ay sila,i, diringuin.

8 Huag nga caydng gumaya sa canila : sapagca,t, tatalastds

nang inyong Ama ang inyong quinacailangan bago ninyo
hingin sa caniyd.

9 Mananalangin ng^ cayo nang ganitd: Amd namin na
nasa langit ca,—Sambahm ang pangalan mo.

10 Dumating ang caharian mo. Gaum ang iy6ng calooban,

Cling paano sa langit, ay gayon din naman sa lupS.

11 Ibigay mo sa amin ngaydn ang aming canin sa

arao-arao.

12 At ipatauad mo sa amin ang aming manga utang,

gaya naman namin na nagpatauad sa mga may utang sa

amin.

13 At hudg mo caming dalhin sa tucs6, cungdi iligtas mo
cami sa masamS;

—

Sapagca^i, iyd ang caharian at ang
capangyarihan at ang caloualhatian magpacaildn man,
Siya nana,

14 Sapagca,t, cung ipatauad ninyo sa manga tauo ang
caniMng manga casalanan, patatauarin naman cayo nang
inyong Amang nasa langit.

15 I)atapua,t, cungdi ninyo ipatauad sa manga tduo ang
canilang manga casalanan, hindi rin naman cayo patatauarin

nang inyong Ama ng inyong manga casalanan.

16 At pagca cayo,i, nag-aayuno, huag cayong gumaya sa

manga mapagpaimbabao na pinapapanglao ang muc-M;
sapagca,t, pinasasam^ ang muc-M nila, upang maquita ng
manga tauo na sila,i, nangagaayuno. Catotohanang sinasabi

CO sa inyo na tinangap na nila ang sa canila, i, gantf.

17 Datapua,t, icdo, sa pagaayunp mo ay langisdn mo ang
iydng ulo at hugasan mo ang iydng muc-h^

;

18 upang huag cang maquita nang manga tduo na icdo ay
nag-aayuno, cungdi nang Amd mo na nasa lihim: at ang
Amd mo na nacaquiquita sa lihim ay gagantihin ca.
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Ang pangaral sa bundSc {carugtong) : Ang cayamanan sa

langit: ang matdng di magdaraTjd : ang dalauang

panginoon ; ang pagsusumica'p sa hiihay.

19 Hnag cayong maiigagtipon nang manga cayamanan sa

lup^, na dito,i, sumivsir^ ang bucbdc at ang calauang, at

ditoj. nangliuhucay at nagnanacao ang manga magnana-
cao,

20 ciiDgdi magtipon cayo nang manga cayamanan sa langit,

na doo,i, hindi sumisirS ang bucboc at ang calaUang, at doo,i,

hindi nanghuhucay at di nagnanacao ang manga magna-
nacao

;

21 sapagca,t, cnng saan naroon ang inyong cayamanan,
doon naman doroon ang inyong pnso.

22 Ang ilao nang catauan ay ang mata : cungdi magdarayS,

ang iyong mata, ang boong catauan mo,i, mapupuspos nang
liuanag.

23 Datapua,t, cung masama ang iyong mata, ang boong
catauan mo,i, mapupuspos nang cadiliman: cung manga
cadiliman nga ang ilao na sumasaiyo,

j
gaano caya calaqui

ang cadilimang yaon !

24 Sino ma,i, bindi in acapaglilingcod sa dalauang pangi-

noon : sapagca,t, 6 capopootan ang isa at iibiguin ang icalaua,

d inagtatapat sa isa at pauaualang balaga ang icalaua : hindi

cayo macapaglilingcod sa Dios at sa manga cayamanan.
25 Caya nga sinasabi co sa inyo : Iluag cayong mag-alapap

sa niyong pamumuhay, cung and baga ang inydng cacanin, d

cung and ang inydng iinomin : cahi,t, ang sa inyong catauar

cmig and ang inyong daramtin : i hindi baga mahiguit ang
buhay cay sa pagcain, at ang catauan cay sa pananamit ?

2G Masdan ninyo ang manga ibon sa langit, na hindi sila

nangaghahasic, at hindi gumagapas, at hindi nagtitipon sa

mga bangiin ; at sila,i, pinacacain nang Ama ninydng nasa

langit : i hindi baga malaqui ang halaga ninyd cay sa caniU ?

27 At sino sa inyo ang nagaalap-ap na macapagdaragdag,

nang isdng sico* sa caniyang taas ? <

* Calahating tars.
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28 At tungcol sa pananamit, ^J^baquit cayo,i, naugagaalap-

ap? Masdan iiinyo ang manga lino sa parang cuiig paanong
paglaqiii : hiiidi iiaugagpapagal at hindi sninusulid :

29 datapua,t, sinasabi co sa inyo, na cahi,t, si Salomdn man
sa lahat ng caniyang carangalan, ay hindi nacapagdamit na
gaya nang isa sa mga itd.

30 Ngani,t, cung pinararamtan nang Dios nang ganito ang
damo sa parang, na ngayon ay btiJidy at quinabucasan ay
iguinagatong sa calan, hindi baga lalonglalo na cayo, manga
tauong cacaunti ang ipananampalataya ?

31 Caya huag cayong mag-alap-ap, na magsabing: ^,And
ang aming cacanin, d and ang aming iinomin, d and ang
aming daramtin ?

32 Sapagca,t, hinahanap na mainam nang manga gentil ang
lahat nang maga bagay na itd

;
yamang talastas ng inyong

Amang nasa langit, na quinacailangan ninyo ang lahat nang
manga bagay na itd.

33 Datapua,t, hanapin muna ninyo ang caniyang caharian
at ang caniyang catouiran, at ang lahdt nang manga bagay
na itd ay pauang idaragdag sa inyo.

34 Caya,t, huag caydng magalapap tungcol sa arao nang
bucas ; sapagca,t, ang arao nang bucas ay magaalap-ap sa

caniyang sarili. Sucat na ang sa caarauan ang caniyang
pagsicapan.

A7ig pangaral sa hzmdoc (catapusdn): Ang pangaJids na
pagliatol; ajig manga santong bagay na ihinigdy sa
manga aso ; ang catiyagdan sa pananalanginy ang
pintiia7ig maqidpot ; ang fnanga hindi titnay na p^v-

feta; maqitinig at giimaud.

7 HUAG CAYONG humatol updng huag caydng hatulan.

2 Sapagca,t, sa hatol na inyong ihaiol ay hahatulan cayd

;

at sa panucat na inyong isucat, ay susucatin cayd.

3 At (J baquit mo tinitingnan ang puing na nasa matd nang
iydng capatid, at hindi mo dinidiHdili ang cahoy na nasa
iydng sariling matii ?

4 O {^
paanong sasabihin mo sa iydng capatid : Pabay^an
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mong alism co ang puing sa mata mo, at narito ang cahoy
sa iydng sariling mata ?

5
i
Mapagpaimbabao ! alisfn mo muna ang cahoy sa iydng

sariling mata, at cung magcagayo,i, maquiquita mong malinao
ang pag-aalis nang puing sa mata nang iydng capatid.

Huag ninyong ibigay ang santong bagay sa manga aso,

at huag ninyong ihaguis ang inyong manga perlas sa harap
nang manga baboy, baca yuracan nang canildng manga paa,

at mangagbalic at cayo,i, lapain.

7 Humingi cayd, at cayo,i, bibigyan ; humanap cayd at

cayo,i, macasusnmpong ; tumauag cayd, at cayo,i, bubncsan.

8 Sapagca,t, ang lahat na humihingi, ay tumatangap ; at

ang humalianap, ay nacasusumpong ; at ang tumatauag, ay
binubucsan.

9^0 sinong tauo sa inyo ang cung siya,i, hingan nang
caniydng andc nang tinapay, ay batd ang ibibigay ?

10 i cung hingan siya nang isda ay bibigyan niya nang
ahas?

11 Cung cayd ng^, baga man masasam^, ay marunong
caydng magbigay nang mabubuting caloob sa inyong manga
aniic,

{,
gaano pa caya ang inyong Ama na nasa langit, na

ibibigay ang mabubuting bagay sa nangagsisihingi sa

caniyd ?

12 Caya,t, lahdt ninyong ibiguin na sa inyo,i, gaum nang
manga tduo, gauin namdn ninyo ang gayon sa canild,

Bapagca,t, itd ang quinauuian ng cautusan at ng manga
profeta.

13 Cayo,i, pumasoc sa maquipot na pint^jm ; sapagca,t,

maluang ang pint6 at malapad ang dCang patungd sa

pagcapahamac, at marami ang doo,i, pumapasoc.

14 Sapagca,t, maquipot ang pinto, at maquitid ang daang

patungd sa buhay, at cdcaunti ang nacacasumpong.

15 Magingat cayd sa manga hindi tunay na profeta, na

pumaparito sa inyo na may damit tupa datapua,t, sa loob ay

manga matatacao na manga lobo.

16 Sa canilang manga bunga ay inydng maquiquilala sila.

Nacapiiputi baga nang manga uvas sa manga tinican, 6

nang manga higo sa manga dauag ?
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17 Gayon, ang lahat nang mabubuting cahoy nagbubunga
nang mabubuti ; datapna,t, ang masamang caboy 'dj nagbu-
bunga nang masasam^.

18 Hindi maaari na ang mabuting caboy ay magbunga
nang masasama, at ang masamang cahoy ay magbunga
nang mabubuti.

19 Lahat nang cahoy na di nagbubunga nang mabubuti ay
pinuputol at iguinagatong sa apoy.

20 Caya,t, sa canilang manga bunga ay maqniquilala ninyo
Slid.

21 Hindi ang lahat nang nagsasabi sa aquing : Panginoon,
Panginoon, ay papasoc sa caharian nang langit ; cungdi ang
gumaganap nang calooban nang aquing Ama na nasa
langit.

22 Marami ang mangagsasabi sa aquin sa arao na yadn

:

Panginoon, Panginoon, ^ hindi baga nanghulS cami sa iydng

pangalan, at sa pangalan rao,i, nagpalayas cami nang manga
demonio, at sa pangalan mo,i, gumaua cami nang maraming
manga gauangmacapangyarihan?

23 At cung magc^gayo,i, sasabihin co sa canild [ CaiMn
ma,i, hindi co cayd naquilala !

j
lumayo cayo sa aquin, manga

mapaggau^ nang catampalasanan

!

2i Caya,t, yadng lahat na dumiringig ng aquing manga
salitang ito, at guinaganap, ay matutulad sa isdng tduong
matalino, na itinay5 ang caniyang bahay sa ibabao nang
batd;

25 at lumagpac ang ulan, at bumahd, at humihip ang
manga hangin, at hinampas ang bahay na iyon, ay hindi

nahapay, sapagca,t, iidtatay6 sa ibabao nang bato.

26 At lahat na dumiringig ng aquing manga salitdng ito, at

hindi guindganap, ay matutulad sa isdng tduong mangmang,
na itinay6 ang caniyang bahay sa buhanginan

:

27 at lumagpac ang ulan, at bumah^, at humihip ang
manga hangin, at hinampas ang bahay na iyon ; at nahapay,
at caquilaquilabot ang caniydng pagcahapay.

28 At nang^ari na nang matapos ni Jesus ang manga
salitang ito, ay ang mga caramihan ay natiguilan sa caniyang

araJ.
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29 Sapagca,t, sila,i, tinuturuang parang may capangyarihan,
at hiiidi gaya nang canilang manga escriba.

Pagpapagaling sa isdng lep7'oso,

8 AT NANG siya,i, macapangaling sa bmiddc ay sinusundan
siya iig lubhang maraming tauo.

2 At narito, dnmatmg ang isdng leproso, at siya,i, sinamba,
na nagsabing : \ Panginoon, cung iyong ibiguin, ay malilinis

mo acd

!

3 At iniunat ni Jesus ang caniyang camay, at siya,i, hinipo,

na sinabi: Ibig co, luminis ca. At pagdaca,i, nalinis ang
caniyang lepra.

4 At sinabi sa caniya ni Jesus : Ingatan mong huag sabihin

canino man ; cungdi humayo ca, paquita ca sa sacerdote, at

maghandog ca ang alay na ipinagutos ni Moises, sa patotoo
sa canila.

Ang capitdn sa Capernaum.

5 At pagpasoc ni Jesus sa Capernaum ay lumapit sa ca-

niya ang isang capitan, na sa caniya,i, namanbic,

c at sinabi : Panginoon, ang aquing alii^ ay nararatay sa

bahay na lumpo, at totoong nahibirapan.

7 At sinabi sa caniyd : Paroroon acd, at siya,i, aquing
pagagalingin.

8 At sumagdt ang capitan at sinabi : Panginoon : hindi
acd carapatdapat na icao ay masoc sa silong nang aquing
bubungau : datapua,t, sabihin mo lamang ang isang salita, at

gagalmg ang aquing alil^

.

9 Sapagca,t, acd naman a,y tauong nasa ilalim ng capang-
yarihan, at may nasacopan acdng manga sundalo ; at sinasabi

CO rito : Humayo ca, at humahayo ; at sa isa : Pumarito ca,

at pumaparito ; at sa aquing alipin : Gauin mo itd, at

guinagaua.

10 At pagcdringig ni Jesus ay nagtaca, at sinabi sa manga
sumusundd : Catotobanang sinasabi co sa inyo na hindi acd
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nacasumpong cahi,t, sa Israel man nang gaiiitdng calaqumg
pananampala fca3^a

.

11 At sinasabi co sa inyo, iia marami ang mangagsisipari-

tong gating sa Silanganan at sa Caiunuran, at maugagsfsiupo

na casama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa caharian

nang langit.

12 Datapna,t, ang manga andc nang cabarian ay panang
itatapon sa manga cadiliman sa labas ; diyan ang pagtangis

at ang pagngangalit nang manga ngipin.

13 At sinabi ni Jesus sa capitdn : Humayo ca, at ayon
sa iyong pag3ampalata3''a, ay gayon ang sa iyo,i, mangyari.

At gumaling ang caniyang alila sa oras na yaon.

Ang hianang habaye ni Pedro,

14 At pagdating ni Jesiis sa bahay ni Pedro, ay naquita

ang bianang babaye nito na nacahiga, at linalagndt.

15 At hinipo ang caniyang camay, at hinibsan siya nang
lagnat : at siya,i, nagbangon, at siya,i, pinaglingcuran niya.

16 At pagcahapon, dinala sa caniya ang maraming manga
inaalihan nang demonio; at pinalayas ang manga demonic
sa isang salita, at pinagaling ang labat nang manga may
saquit

;

17 npang matupad ang sinabi sa pamamag-itan nang
profeta Isaias, na nagsabi : Siya rin ang cumnha nang ating

manga saquit at nagdala nang ating manga caramdaman.

Cung paano ang pagsunod cay Jesiis.

18 Pagcaquita ng^ ni Jesus ng lubhang maraming tauo

sa palibot niya, ipinagutos na tumauid sa cabilang ibayo
nang dagdtdagdtan.

19 At Inmapit ang isang escriba, at sa caniya,i, sinabi

:

Maestro, snsunod aco sa iyo saan ca man pumaroon.
20 At sinabi sa caniya ni Jesus : \ May manga yungib ang

manga alamid, at may manga pugad ang manga ibon sa

langit ; datapua,t, ang Anac nang tauo ay ualang cahiligan

iing ulo

!
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21 At isd pa sa caniyang manga alagdd ay nagsabi sa

caniyd : Panginoon, tulotan mo miina aco na aco,i, macaoui
muna at mailibing co ang aquiiig ama.

22 Datapua,t, sinabi sa caniya ni Jesus :
l
Sumunod ca sa

aqiiin ;
pabay^an mo na ang manga patdy ay ilibmg ang

canilang manga patay

!

Pinahimpil ni Jesus arig hagyo,

23 Atpaglululan niya saisang daong, ay sinundan siya nang
caniyang manga alagad.

24 At ndrito,t, bumagyd ng malacas sa dagat, na and pa,t,

natatacpan ang daong nang manga alon, datapua,t, siya,i,

natutulog.

25 At lumapit sa caniyd ang caniyang manga alagad, at

siya,i, caniMng guinising, na sinabi : j Panginoon, iligtds

mo cami, cami,i, mamdmatdy I

26 At sinabi niyd sa canila : i Baquit matatacotin cayd,

manga tduong cdcaunti ang pananampalataya ? Nang
magcagayo,i, nagbangon, sinauay ang manga hangin at ang
dagat, at humusay ang panabdn.

27 At ang manga tauo ay nangagtacd, na sinasabi : j Andng
tduo itd na pati nang manga hangin at nang dagat ay siya,i,

sinusunod

!

Ang man§a gadareno na inaalihan nang majiga

demonio.

28 At nang siya,i, macarating sa cabilang ibayo sa lupam
nang manga Gadareno, ay sinalubong siya nang dalaudng
inaalihan nang manga demonio na lumalabas sa manga
libingan, na totoong mababangis, na ano pa,t, sino ma,i,

hindi macarkan sa daang iydn.

29 At ndrito at sila,i, nagsisigao na sinabi : ^^ Andng aming
ipaquiquialam sa iyd, Anac nang Dios? ^naparito ca baga
rito, upang cami,i, iydng pahirapan bago dumating ang capa-
nahunan ?

30 At ndlalayS sa canild ang isdng cauan nang maraming
baboyna nanginginain.
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31 At namanhfc sa caniya ang manga demonio, na sinabi

:

Cung cami,i, palalayasiii mo, ay paparoonin mo cam! sa

cauari nang manga baboy
32 At sinabi niya sa canila : Pumaroon cayd. At sila,i,

nangagsilabds at nangagsipasdc sa manga baboy; at narito,

at ang boong caaan nang manga baboy ay tumaldn sa bangin

8a dagat, at nangamatay sila sa manga tiibig.

33 At nangagsitacas ang manga nagaalagsi ng mga baboy,

at nangagsiparoon sa ciiidad, at sinabi ang lahat, at ang
nangyari sa manga inaalihan nang demonio.

34 At narito, lumabas ang boong ciudad upang salubungin

si Jesiis : at pagcaqnita sa caniya ay ipinamanhic sa caniya

na siya,i, umah's sa canilang manga hanganan.

Ang lumpo sa Capernaum,

9 AT LUMULAN m Jesus sa ising daong, at tumam'd
sa cabildng ihayo at dumating sa caniyang sarfling

ciudad.

2 At narito, dinala sa caniya ang isang lumpo na ' na-

cahiga sa hibigan, at nang maqnita ni Jesiis ang canildng

pananampalataya, ay sinabi sa paraKtico: Anac, lacsan mo
ang iydng loob, ipinatatanad ang iydng manga casalanan.

3 At narito, ang ildn sa manga escriba ay sinasabi sa cani-

lang sarili : Ito,i, nagsasalita nang capusungan.
4 At pagcaunauS* ni Jesus ng canilang manga pinagiisip,

ay sinabi : i Baquit nangagiisip cayd nang masam^ sa inyong
manga pus6 ?

5 Bapagca,t, ^ alin baga ang lalong magaan, sabihing

:

Ipinatatauad ang iydng manga casalanan ; d sabihing : Mag-
tindig ca, at icao ay lumacad ?

6 I)atapua,t, ng maalaman ninyo na ang Anac nang tauo

ay may capangyarihan sa lupS, na mag^atauad nang manga
casalanan (sinabi nang magcagayon sa lumpo) : Magtindig
ca, tangnan mo ang iyong hihigan, at pumaroon ca sa iydng
bahay.

7 At nagtindig siya at naparoon sa caniyang bahay.

i Datapu6'|t| nang maquit^ itd nmkg m9>jaga« o&i:d<i;^ihi>B ay
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xiaugatacot at canilang pinuri ang Dios, na nagbigay nang
gayong capangyarihan sa manga tauo.

Pagtauag cay Mateo.

9 At pagdaraan doon ni Jesus, ay naquita ang isang tauo,

na cung tauagui,i, Mateo, na nacaupo sa jnay pinaniningilan

nang buis, at sinabi sa caniya : Sumundd ca sa aquin. At
nagtindig at sumunod sa caniya.

10 At nangyari na nang nacaupo si Jesus sa pagcain sa

bahay ni Mateo, narito, maraming manga maniningil ng
buis at manga macasalanan, na nangagsirating, at nagsiupo at

casamang cumain ni Jesus at ng caniyang manga alagad.

11 At nang maquita itd nang manga fariseo, ay sinabi nila

sa caniyang manga alagad : ^ Baquit cumacain ang inyong
Maestro na casama ng manga maniningil ng buis at ng
manga macasalanan ?

12 Datapua,t, ng ito,i, marinig ni Jesus, ay nagsabi : Ang
manga ualang saquit ay hindi nagcacailangan nang manga-
gamot, cungdi ang manga may saquit.

13 Datapua,t, lumacad cayd at inyong pag-aralan cung
anong cahulugan nito: Habag ang ibig co, at hindi ang
hayin; sapagca,t, hindi acd naparito upang tumauag nang
manga banal, cungdi nang manga macasalanan.

Ang ayuno.

14 Nang magcagayo,i, nangagsilapit sa caniya ang manga
alagad ni Juan, na sinabi : i Baquit cami at ang manga fari-

seo ay nangag-aayunong madalas, datapua,t, hindi nangag-
aayuno ang manga alagad mo ?

15 At sinabi sa canila ni Jesus : (, Manyayari baga na mag-
lucs^ ang manga abUy samantalang ang esposo ay sumasaca-
niU ? Datapua,t, darating ang manga arao na ang esposo
aahsin sa canila, at cung magcagayo,i, mangag-aayuno.

16 At sino ma,i, hindi nagtatagpi nang matibay na cayo sa

dam it na lumd; sapagca,t, ang tagpi ay bumabatac sa damit,
at lalong lumalala ang punit.
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17 At hindi rin nagsisilid nang bagong alac sa maDga balat

na lumS ; sa ibang paraan ay naDgapiipunit ang manga balat,

at nabiibubo ang alac at nasisir^ ang manga balat; cungdi

isinisilid ang bagong alac sa manga bagong balat, at capouS
tumatagal.

Ang hahaye na may saqiiit na agas : ang a^idc na
hahaye ni Jah'O.

18 Samantalang sinasalita niya ang manga bagay na ito

sa canila, narito afc lumapit sa caniya ang isang pun8 sa

sinagoga, at siya,i, sinamba, at sinabi: Bagong camamatay
pa nang aquing anac na babaye ; datapua,t, pumarito ca, at

ipatong mo ang iyong camay sa caniya, at siya,i, mabubuhay.
19 At si Jesiis ay nagtindig at sumunod sa caniya, sampuo

ng caniyang manga alagad.

20 At narito, ang isang babayeng inaagasang may labing-

dalaiiiing tadn na, lumapit sa caniyang licuran, at hinipo ang
laylayan nang caniyang damit

:

21 sapagca,t, sinasabi niya sa caniyang sarili : j Cung mahi-

p6 CO man lamang ang caniyang damit, ay aco,i, gagaling !

22 Datapua,t, paglingon ni Jesus, at pagcaquita sa hahaye,

ay sinabi : Anac, lacsaii mo ang iyong loob, pinagaling ca

nang iyong pananampalataya. At gumaling ang babaye
mula sa oras na yaon.

23 At nang dumatmg si Jesus sa bahay nang puno, at

naquita ang manga tnmutogtog nang manga flauta, at ang
manga tauo na nangagcacaingay, sinabi sa canila

:

24 j Magparaan cayd : sapagca,t, hindi patay ang dalaga,

cungdi natutulog ! at siya,i, canilang tinatauanan.

25 Datapua,t, nang mapalabas na niya ang manga tauo, ay
iiasoc, a,t tinangnan sa camay at nagbangon ang dalaga.

26 At cumalat ang pagcdbantog na ito sa boong lupaing

yadii-

Pagpapagalmg sa dala%uing hddg at sa isang pipi.

27 At nang si Jesus ay nagdaraan doon, ay sumundd sa

caniya ang dalauang bulag na nangagsisisigao, at sinasabi:

Mahabag ca sa amin, anac ni David, -
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28 At nang dumatmg siya sa bahay, ay lumapit sa caniyu

ang mai3ga bnl^g ; at sinabi sa canila ni Jestia : <^ Nananam-
palataya baga cayo na iiiagagaxi^ co ito ? Sinabi nila sa

caniya: Oo, Panginoon.
29 Nang magcagayo,i, caniyang hinipo ang manga mata

nila, sinabi : Alinsunod sa inyong pananampalataya ay mang-
yari sa inyo.

30 At nabucsan ang canilang manga matd. At ipinagbilin

sa canilang mabigpit, na sinabi : j Ingatan ninyong sino ma,i,

huag macaalam !

31 Datapiia,t, sila^i, nmalis at canilang ibinansag ang cani-

yang pagcabantog sa boong lupaing ya6n.

32 At samantalang sila,i, umaalis, narito, sa caniya,i, dinala

ang isang tauong pipi na inaalihan nang demonio.

33 At nang mapalayas ang demonio, ay nagsalita ang pipi

;

at naiigagtaca ang manga caramihan, na sinasabi : [ Cailan

ma,i, hindi naquita sa Israel ang ganito !

34 Datapiia,t, sinasabi nang manga fariseo : Sa pamamag-
itan nang pun6 nang manga demonio ay nagpapalayas siya

nang manga demonio.

Ang uhay at ang manga nangangasitid,

35 At linilibot ni Jesiis ang lahat nang manga ciudad at

manga baydn, na nagtuturo sa manga sinagoga nila, at

ipinangangaral ang evangelio nang caharian, at pinagagalmg
ang sarisaring saquit at ang sarisaring caramdaman.

36 Datapua,t, nang maquita niya ang manga caramihan,
ay nahabag sa canila; sapagca,t, pauang nangahahapis at

nangangalat na gaya ng manga tupa na naldng pastor.

37 Nang magcagayo,i, sinabi sa caniyang manga alagad

:

Catotobanang ang aanihin ay marami; datapua,t, cacaunti

ang manga nangangasiuSr.

38 Idalangin, ng^, ninyo sa Panginoon nang aanihin, na
magpadala nang manga magsisipangasraS sa aaniyawg aaui-
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Afig lahingdalaud at ang canildng catungcttlan.

A Pi AT PINALAPIT niyd sa caniyd ang caniydng labin-

lU dalaudng alagdd, binigyan niyd sila nang capangyarihan
sa maDga carumaldumal na espiritu, upang mapalayas nila,

at upang canilang mapagab'ng ang sarisaring saquit at ang
sarisaring caramdancian.

2 At ang manga pangalan nang labingdalauang manga
apostol, ay ito : Ang una,i, si Simon, na tinatauag na Pedro,

at si Andrfe na caniydng capatid ; si Santiago dnac ni Zebe-
deo, at ang caniyang capatid na si Juan

;

3 si Felipe, at si Bartolom^ ; si Tomds at si Mateo na
ng buis ; si Santiago andc ni Alfeo, at si Tadeo

:

4 si Simong Masicap, at si Judas Iscariote, na siya namang
sa caniya,i, nagcanulo.

5 Ang labindalauang it6,i, inutusan ni Jesiis, at sila,i,

pinagbilinan na sinasabi: Huag caydng lumacad sa daan
nang manga Gentil, at buag caydng pmnasoc sa alin mang
ciudad nang manga taga Samarid*;

6 cungdi, bagcus pumaroon cayo sa manga nauaualdng
manga tupa sa bahay nang Israel.

7 At samantalang cayo,i, nangaglalacad ay cayo,i, manga-
ral, at sabibing : [ Ang caharian nang manga langit ay ma-
lapit na

!

8 MagpagaHng cayd ng manga may saquit, ibangon ninyo

ang manga patdy, luminis cayd ng mga may lepra, magpala-

yas cayd nang manga demonio : tinangap ninyong ualdng

bayad, ay ualang bayad ninyong ibigay.

9 Huag caydng mag-baon nang guint5, cahi,t, pilac, cahi,t,

tans5, sa inyong manga supot

;

10 cabi,t, supot ng ulam sa paglalacad, cahi,t, dalaudng

tunica, cabi,t, panyapac, cahi,t, tungcdd ; sapagca,t, ang nag-

papagal ay marapat sa caniydng quinacain.

11 At sa alin man ciudad d bayan na inyong pasuquin,

siyasatin ninyong mamam cung sino roon ang may cara-

patdn ) at manatili cayd rodn hangang sa cayo,i, umalfs.

1% At pagpasoQ ninyo sa. bahsty, bumati osiyd Ma baJu^f,
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13 At cung may carapatan ang bahay, ay sumacaniya ang
inyong capayapaan datapua.t, cung hindi carapatdapat ay
aiagbalic sa inyo ang capayapaan ninyo.

14 At sino mang hindi tumangap sa inyo, at hindi dinguin
ang inyong jnanga aral, ay pagah's ninyo sa bahay na iyon
d ciudad,- ay ipagpag ninyo ang alaboc nang inyong manga
paa.

15 Catotohanang, sinasabi co sa inyo, na ang parusayi,

magaang-gadn pa sa Inpa nang Sodoraa at nang Gomorra
sa arao nang paghuhucom, cay sa ciudad na iyon.

16 Narito, inuutusan co ca^^ong parang manga tupa sa

gnitna nang manga lobo, magpacatah'no, nga, caydng gaya
ng manga ahas, at magpacatimtimang gaya ng manga ca-

lapati.

17 Datapua,t, magpacaingat cayd sa manga tauo ; sapag-

ca,t, cayOji, ibibigay nila sa manga hucuman, at cayo,],

hahampasin sa canilang manga sinagoga

;

18 at cayo,i, dadalhin sa harap nang manga gobernador at

manga bari dahil sa aquin, sa pagpapatotoo sa canila at sa

manga Gentil.

19 Datapua,t, pagc^ cayo,i, ibinigay nila, ay huag caydng

mag-alap-ap cnng paano d cung and ang inyong sasabihin

;

sapagca,t, sa oras na yadn ay ipagcacaloob sa inyo ang
inyong sasabihin.

20 Sapagca,t, hindi cayd ang nangagsasalita, cuugdi ang
Espiritu nang inyong Ama ang sa inyo,i, nagsasalita.

21 At ibibigay nang capatid ang capatid sa camatayan,

at nang amd ang caniyang anac ; at mangagsisitindig ang
manga andc laban sa- manga magulang, at sila,i, ipapapatdy.

22 At cayo,i, capopootan nang lahat dahil sa aquing panga-

lan; datapiia,t, ang manatili hangang sa canacasan, ito,i,

maliligtas.

23 I)atapiia,t, pagc^ cayo,i, pinagusig sa ciudad na ito ay

tumacas caydng patimgo sa casunod, sapagca,t, catotohanang,

sinasabi co sa inyo na hindi ninyo magagaiS, ang manga
ciudad nanjCf Israel hangang sa pumarito ang Anac nang tauo.

24 Hindi higuit ang alagad sa caniyang maestro, ^ at d%

MguU ang alipiu sa caniyang Panginoou.
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25 Sucat na sa alagad ang magning gaya nang caniyang
aiaestro, at sa alix>iii ang maguiDg gaya nang caniyang
pangiijoon ; cung tinauag nila nang Beelzebub ang pangi-

noon ng sambahayan, l gaano pa caya ang manga caniyang
casambahay ?

26 Huag nga, ninyo silang catacutan ; sapagca,t, ualang
iiatatacpan na hindi mahahayag; at natatago na di mala-
1aman.

27 Ang sinasabi co sa inyo sa cadiliman, sabihin ninyo
sa caliuanagan ; at ang narinig ninyo sa buldng, ay inyong
ipagsigauan buhat sa manga bubungan.

28 At buag caydng matacot sa manga pumapatay ng ca-

tauan, datapua,t, hindi nangacapapatay sa caloloua ; bagcos

ang catacutan ninyo,i, yadng macapag-uauasac sa calolouii at

gayon din sa cataiian sa infierno.

29 (',Hindi ipinagbibili ng isang cuarta ang dalauang maya?
at cabijt, isa sa canila ay hindi mahuhuiog sa lup^, cungdi

caloohan nang inyong Ama.
30 Datapua,t, sampuo ng manga bnhdc nang inyong ulo ay

pauang bilang na lahat.

31 Hiiag nga caydng matacot ; cayo,i, may halaga cay sa

maraming manga maya.
32 Caya,t, yadng lahat na cumilala sa aquin sa harap nang

manga tauo, ay qniquilalanin co naman sa harap nang aquing
Ama na nasa langit.

33 Datapna,t, sino mang sa aqui,i, magfcatua sa harap nang
manga tauo, ay itatatua co namdn siya sa harap nang aquing
Ama na nasa langit.

34 Huag ninyong isiping aco,i, naparito upang magdala
nang capayapaan sa lup^ : hindi acd naparito upang magdala
nang capayapaan, cungdi tabac.

35 Sapagca,t, aco,i, naparito upang papagcdgalitin ang lala-

qui laban sa caniyang ama, at ang anac na babaye laban sa

caniyang ina, at ang manugang na babaye laban sa caniydng

bianang babaye

;

3C) at ang niaguigui7ig manga caauay nang tauo ay ang
caniya ring manga casambahay.

37 Ang umiibig sa amii d ina nang higuit cay sa aquin,
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ay hiiidi carapatdapat sa aquin; at ang nmiibig sa anac na
lalaqui 6 anac na babaye nang higuit cay sa aqnin, ay hindi

carapatdapat sa aquin.

38 At ang hindi pumapasan ng caniyang cruz, at sumu-
sunod sa Lulihan co, ay hindi carapatdapat sa aquin.

39 Ang macasumpong sa caniyang buhay ; ay mauaualan
nang huliay ; at ang niaualan nang buhay daliil sa aquin, ay
rnasusumpungan ang huhay.

40 Ang tumatangap sa inyo, ay acd ang tinatangdp, at ang
tumatangap sa aquin, ay tinatangap ang nag-utos sa aquin.

41 Ang tumangap sa isang profeta sa ngalan ng profeta,

ay tdtangap nang ganti nang profeta; at ang tumatangap
sa isang banal, sa ngalan ng banal, ay tatangap nang ganti

nang banal.

42 At sino mang magpainom sa isa sa manga maliliit na
ltd nang isa man lamang vasong tubig na malamig, dahil sa

pangalang alagad, catotohanang, smasabi co sa inyo na hindi

mauauala ang ganti sa caniya.

Ang martga sugd ni Juang Mamiminyag.

A A AT NANGYAEI, na nang matapos macapagutos si

11 Jesiis sa caniyang labindalauang alagad, ay umalis siya

roon upang magturS at mangaral sa maDga ciudad nila.

2 At nang maringig ni Juan sa bilanguan ang manga gau^
ng Cristo, ay nagpautos cay Cristo sa pamamagitan ng cani-

yang manga alagad,

3 at sinabi sa caniya :
f,
Icao baga yadng paririto, 6 hihin-

tayin namin ang iba ?

4 At sumagdt si Jesus, at sa canila,i, sinabi : Pumaroon
cayd at sabihin ninyd cay Juan ang manga bagay na inyong
naquiquita at nariringig

;

5 ang manga bulag ay nacacaquita ; ang manga pilay ay
lumalacad ; ang manga may lepra ay nalilinis ; at ang manga
bingi ay nacacaringig ; ang manga patay ay ibinabangon ; at

sa manga duc-ha ang evangelio ay ibinabalit^.

6 At mapalad yadng hindi macasumpdng nang and mang
catitisuran sa aquin.
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7 At pagalis nila, nagpaBimul^ si Jesus na nagsalita sa mga
caramihan tungcdl sa cay Jnan : ^ Ano ang linabas ninyong
maquita sa ilang? (^isang cauayang iniinga nang bangin ?

8 Datapna,t, ^ and ang linabds ninyong mamasdan T i isang

tduo na nararamtan nang manga damit na maririquit?

Narito, ang manga nananamit nang maririquit, ay nasa

manga bahay nang manga hari.

9 I)atapua,t, ^ano ng^ ang linabas ninyo? ^upang
maquita ang isang profeta ? sinasabi co sa inyong oo, at higuit

cay sa profeta.

10 ltd yadng tungcol sa caniya,i, nasusulat

:

Narito, ipinadadala co ang aquing sug6 sa unahan
nang iydng muc-h^, na magbahangd^ nang iydng daan
sa unahan mo.

11 Catotohanang sinasabi co sa inyo, na sa manga ipina-

Dganac sa manga babaye, ay ualdng lumitdo na isdng liiguit

eay Juang Mamiminyag, datapua,t, ang lalong maliit sa caha-

rian nang langit, ay malaqul cay sa caniya.

12 At mula sa manga arao ni Juang Mamiminyag banga
ngaydn, ang caharian nang langit ay dinddahas, at quinucuha

sa pilitan nang manga tauong mararahas.

13 Sapagca,t, ang lahat nang manga profeta at ang cautu-

Bdn hangang cay Juan, ay nangagsipangbula.

14 At cung ibig ninyong tangapin, ay Biya,i, si Elias na
paririto.

15 Ang may paquinig na ipaquiquinig, ay maquinig.

16 I Datapua,t, sa and co itutulad ang lahing itd ? Catulad

ng manga bata na nangacaup5 sa manga plaza, na sinisigauan

ang canilang manga casama,

17 at sinasabi nila : Tinugtogan namin cayd ng flauta, ay
hindi cayd sumayao: nanambitan cami.at hindi cayo nanga-
lumbay,

18 Sapagca,t, naparito si Juan, na hindi cumacain at hindi

umiinom, at sinasabi nila : May demonio.

19 Naparito ang Anac nang tauo na cumacain at umiinom, at

sinasabi nild : Narito ang isang matacao na tduo, at mdngi-
nginom nang alac, caibigan nang manga maniningil ng buis at
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ng manga raacasalanan. At aiig carnnnngan ay piDatototo-

harian nang caiiiyang manga anac.

Ang tatlong ciudad na hincU nagsisi.

20 Nang magcagayo,i, cani37ang pinasimulang pinag-uic^an

ang manga ciudad, na pinagganan niya iig caramihan sa

taniyang manga gauang macapangyarihan, sapagca^t, hindi

tila nagsisi.

21
i
Sa aba mo, Corazin ! j Sa al)^ mo, Bethsaida ! sapag-

ca,t, cmig sa Tiro at sa Siddn sana gninana ang manga
gaudng macapangyarihan na guinau^ sa inyo, malaon na dising

nangagsisi at sila,i, nagcilicio* at naglagay ng abo.

22 Ngunijt, sinasabi co sa inyo na magaan pa ajig panisa
sa Tiro at sa Sidon sa arao nang paghiihncom, cay sa inyo.

23 At icao, Capernaum, ^ itataas ca hangang sa langit ?

ibababa icao hangang sa infierno ; sapagca,t, cung sa manga
taga Sodoma sana guinau^ ang manga macapangyanhang
gauang sa iyo,i, guinaua, ay nanatih disiri ang Sodoma
hangang sa arao na ito.

24 Nguni,t, sinasabi co sa inyo, na magaan pa ang pariiJ^a

Ba lupS nang Sodoma sa arao nang paghuhucom, cay sa iyd.

Ang pamatoc ni Crista.

25 Nang panahong yadn, ay sumagot si Jesus, at sinabi

:

Pinasasalamatan cata, oh Ama, Panginoon nang langit at

nang lupS, na ihnihim mo ang manga bagay na itd sa

manga pantas at matatah'no, at ipinaunauS mo sa manga
sangol

:

20 gayon nga, Ama, sapagca,t, gayon ang minagah'ng nang
iydng manga mata.

27 Ang lahdt ng mga bagay ay ibinigay sa aquin nang
aquing Ama ; at sino ma,i, hindi nacacaquilala sa Anac,
cungdi ang Ama ; at sino ma,i, hindi nacacaquilala sa Ama,
cungdi ang Anac, at yadng ibiguing pahayagan nang Andc.

28 Pumarito sa aquin caydng lahat na nangapapagal at

nangabibigatang lubh^, at cayo,i, aquing papagpapahingahin.

• Hag^suot nang magasping na damit.
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29 Pasanfn ninyo ang aquing pamatoc, at mag-aral cayo sa

aquin, sapagca,t, aco,i, maamd at mapagpacumbabang puso

;

at masusundoan ninyo ang capahingahan nang inyong ma-
nga calulua.

30 Sapagca,t, malambot ang aquing pamatoc, at magain
ang aquing pasan.

Si Jesus ay Tangmoon nang Sdhado.

A (i NANG PANAIiONG yadn ay naglalacad si Jesus nang
lu arao ng sabado sa manga buquiran ng trigo ; at naiiga-

gugutom ang caniyang manga alagad, ay nangagpasimulang
cumitil nang manga uhay ng trigo, at cumain.

2 Datapua,t, pagcaquita nito nang manga fariseo, ay sinabi

nila sa caniya: Narito, guinagaua nang manga alagad mo
ang bind] matuid gaum cung sabado.

3 Datapua,t, sinabi niya sa canila : I Hindi baga ninyo
nabasa ang guinaua ni Da^id nang siya,i, magutom, at ang
manga casamaban niya

;

4 cung paanong siya,i, nasoc sa babay nang Dios, at

cumaai siya lig manga tinapay na bandog, na bindi matuid
canin niya, at ng manga casamaban niya, cungdi.ng mga
sacerdote lamang?

5 O I bindi ninyo nabasa sa cautusan, cung paanong sa

arao ng sabado sa Templo ay pinaguaualanggalang nang
manga sacerdote ang sabado at bindi sila nagcacasala ?

6 Datapua,t, sinasabi co sa inyo, na dito ay may isang

higuit cay sa Templo.
7 Datapua,t, cung maalaman ninyo cung ano ang cahulu-

gan nito : Hai)ag ang ibig co at bindi hayin, ay bindi sana

ninyo hinatulan ang manga uaMng casalanan.

8 Sapagca,t, ang Anac ng tauo ay Pangmoon nang sabado.

Pagpapagaling sa lalaqui na tuyb ang isdng carndy,

9 At umalis doon at nasoc sa sinagoga nila.

10 At narito, ang isang tatio na may tuydng camdy ; at sa

caniya,i, itinandng nila, na sinabi : <? matuid bagd na magpa-
galing sa arao ng sdbado ? npdng siya,i, canilang maisumbdng.



34 SAN MATEO 12.

11 At sinabi niya sa canild: <5 Almg fcauo caya sa inyo na
cung mayroon isang tupa na cung mahulog itd sa isang liiicay

sa arao nang sabado, ay hindi aabutin, at cucunin ?

12 (, Gaano pa nga ang isdng tauo na may halaga cay sa isang

tupa ? Caya,t, matuid na gumau^ nang mabuti sa arao ng
sabado.

13 Nang magcagayo,i, sinabi niya sa tauo : lunat mo ang
iydng camay. At iniunat niyd ; at napauli na ualang saquit

na gaya ng cabil^.

14 r)atapua,t, nangagsialfs ang manga fariseo at nangag-
pulong laban sa caniya cung papaanong siya,i, maipapapatay.

15 At pagcaalam nito ni Jesus, ay lumay5 roon ; at siya,i,

sinundan ng marami, at caniyang pinagalmg silang lahat,

16 at ipinagbilin niya sa caiiila, na siya,i, huag nilang

ihayag

:

17 upang matupad ang sinabi sa pamamag-itan nang profeta

Isaias, na nagsabi

:

IS Narito, ang aquing hinirang na alipin ; Ang sinta

CO, na quinalulugdan nang aquing calulua : Ilalagay co

ang aquing Espiritu sa caniya, At ihahayag niya ang
paghuhucom sa manga gentil.

19 Hindi siya maquiquipagtalo, at hindi sisigdo : At
hindi maririnfg nino man ang caniyang voces sa manga
lansangan.

20 Hindi niyd babaliin ang cauayang lapoc. At hindi

papataym ang michang umaaso, Hangang papagtagum-
payin ang paghuhucom.

21 At aasa sa caniydng pangalan ang manga gentil.

Ang sahing capusim§dn nang manga Fariseo.

22 Nang magcdgayo,i, dinald sa caniya ang isang inaalihan

ng demonio na buldg at pipi ; at caniyang pinagahng, ano
pa,t, ang pipi ay nagsdsalit^ at nacacaquita.

23 At ang boong caramihan ay nangagtataca at sinasabi

nild : i Ito cay^ ang andc ni David ?

24. Datapua,t, nang maringig it6 nang manga fariseo, ay
sinasabi nila : Ito,i, hindi nagpapalayas nang manga demonio,
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cungdi sa pamamag-itan ni Beelzebub, puno nang manga
demonio.

25 At pagcaalain niya ng manga iniisip nila, ay sa canila,i,

sinabi : Laliat nang cabariang nagcacabahabahagui laban sa

caniyang sarili, ay nduauasac ; at ang lahat nang ciudad o
babay na nagcacabahabahagui laban sa caniyang sarili, ay
bindi mananatili.

2C At cung pinalalayas ni Satanas si Satanas, ay siya,i,

nagcacabahabahagui laban sa caniyang sarili : i paano ngang
mananatili ang caniyang caharian ?

27 At cung sa pamamag-itan ni Beelzebub ay nagpapalayas
aco ng manga demonio ,;,ang inydng manga anac sa cani-

nong pamamag-itan nagpapalayas nang manga demonio?
caya nga sila ang inyong maguiguing mga hucom.

28 Ngani,t, cung sa pamamag-itan nang Espiritu ng Dies
nagpapalayas aco nang manga demonio, ay dumatmg ng^ sa

inyo ang caharian nang Dios.

29 (i
paano baga na macapapasoc ang sine man sa bahay

nang malacas, at agauin ang caniyang manga pagaari, cung
hindi muna gapusin ang malacas ? at cung magcagayo,i, ito,i,

malolooban na ang caniyang bahay.

30 Ang hindi sumasaaquin, ay laban sa aquin at ang hindi
nag-iimpoc na casama co, ay nagsasambulat.

31 Caya,t, sinasabi co sa inyo : Lahat nang caaalanan at

cax3usungan ay ipatatauad sa manga tauo ; datapua,t, ang
capusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatauad.

32 At sino mang magsalita ng salitang laban sa An&c nang
tuuo, ay ipatatauad sa caniya, datapua,t, sino mang magsa-
lita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatauad sa caniya,

cabi,t, sa panahong itd, cahi,t, sa darating.

Man§a calioy at manga hunga>

33 O pabutihiu ninyo ang cahoy, at mabuti ang bunga
niya ; 6 pasam^in ninyo ang cahoy, at masama ang caniyang
bunga ; sapagca,t, sa caniyang bunga naquiquilala ang cahoy.

u Oh lahi nang manga olopong, i paanong macapagsasalit^
cayd nang mabubuting manga i)agay cungcayo,i, masasami?
sapagca,t, sa casaganaan nang pus3 ay nagsfealiti ang bibig.
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S5 Aug mabuting tauo sa caniyang mabuting cayamanaa
ay cuaiuciiha naiig mabubuting bagay ; at ang masamaiig
tano sa caniyang masamang cayamanan ay cumuciiha nang
masasamang bagay.

36 At sinasabi co sa inyo ; ang lahat na^ng salitang ualang

cabuliiluing sabihin nang manga tauo, ay ipagsusulit nild sa

arao nang paghuhiicdm.

37 Sapagca,t, sa iyong manga salitsi ay patdtotohanan ca,

at sa iyong manga salita ay habatulan ca.

Ang tanda ni Jonas,

S8 Nang magcagayo,i, nangagsisagdt sa caniya ang ilan sa

manga escriba at sa manga fariseo, na sinabi : Maestro ; ibig

naming macaquita nang isang tanda sa iyd.

39 Datapi:ia,t, siya,i, sumagdt, at sinabi sa canila : Isang

lahing mas'^ma at mapangaluny^ ay biimahanap nang tanda

;

at hindi siya bibigyan nang and mang tanda, ciingdi ng
tand^ nang profetang si Jonas.

40 9apagoa,t, cung paano ang pagcdtird m Jonas na tat-

long arao at tatlong gabi sa tiyan nang malaquiiig isda, ay
gayon ding mdtitira ang Anac ng tauo na tatlong arao at

tatlong gabi sa puso nang lupa.

41 Mangagbabangon sa paghuhacom ang manga td^uo sa

Ninive na casama nang mga tauo ngayon at ang mga ito,i,

bahatulan nila ; sapagca,t, ang manga yaon ay nangagsipagsisi

sa pangangaral ni JoiiaS; at narito, ang isang higult cay Jonds

ay naririto.

42 Magbaban^on sa paghtthucom ang reina nang Timugan
na casama nang mga tauo ngayon at ang mga ito,i, haba-

tulan niya: sapagca,t, siya,i, naparitong galing sa manga uacds

nang lupa, upang paquingan ang carunungan ni Salomon;
at narito, ang isang higuit cay Salomdn ay naririto.

43 Datapua,t, pagc^ ang carumaldumal na espirito ay In-

mabas sa tauo, ay lumalacad sa manga lugar na ti:;lang tubig

na binahanaj) ang capabingahan, at hindi macasuaipong*

44 Cung magcagayo,i, sinasabi: Babalic acd sa aquing ba-

hmy na linabasan co: at cung siya,i, duinatiiig, ay nasusum
|«iii|ang ualdng laman, naualis at nagagayacan.
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45 Cung magcagayo,!, yumayao siya at nagsasama nang
pito pang espiritu na lalong masaina cay sa caniya, at sila,i,

pumapasoo at tmnatahan doon ; at iiaguiguing lalo pang
masamk ang huling calagayari nang tauong yadii cay sa

una. Gayon din naman ang mangyayari sa inasamang
lahing ifco.

A7ig familia ni Jesus.

46 Samantalang siya,i, nagsasalita pa sa caramihan, n^rito,

ang caniyang ina at ang caniyang manga capatid ay nanga-

sasalabas, na pinagsisicapan nilang siya,i, macausap.

47 At sinabi sa caniya nang isa : Narito, nangasasalabas

ang iyong ina at ang iyong manga capatid, na pinagsisicapan

nilang macausap ca.

48 Ngunijt, siya,i, sumagot at sinabi sa nagsabi sa caniya

:

^Sino ang aquing ina, at sino-sino ang aquing manga ca-

patid ?

49 At iniunat niya ang caniyang camay sa caniyang manga
alagad, at sinabi : Narito, ang aquing ina at aquing manga
capatid.

50 Sapagca,t, sino mang gumanap ng calooban nang aquing

Ama, na nasa langit, ay siya ang aquing capatid na lalaqui,

at capatid na babaye, at ina.

Talinhagd tungcol sa magsasacd.

A NANG arao na yadn, ay lumabas si Jesus sa bahay, at

10 naup5 sa tabi nang dagat.

2 At naquisama sa caniy^ ang lubhang maraming tauo,

ano pa,t, lumulan siya sa daong at naupo ; at ang boong

caramihan ay nacatayo sa dalampasigan.

3 At pinagsalitaan sila nang maraming manga bagay sa

manga talinhagd, na sinabi: Ndrito, ang maghahasic ay

lumabas upang maghasic

;

4 at sa paghahasic, ay nahulog ang ilan sa tabi nang daan

;

at dumating ang manga ibon at quinain nila.

5 At ang iba,i, nahulog sa manga batuhan, na doo,i, ualang

maraming lup4 ; at pagdaca,i, sumibol, sapagca,t, hindJ mala-

lim ang lupi

:
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6 at pagsicat nang arao ay nasnnog ; at sapagca,t, ualdng
iigat, ay natuyo.

7 At ang iba,i, nahulog sa dauagan, at lumaquf ang manga
dauag, at ininis ang pananim,

8 At ang iba,i, nahulog sa mabuting liipS-, at nagbunga,
ang iba,i, tigisang daan, ang iba,i, tig-aanim na puo, at ang
iba,i, tigatlongpuo.

9 Ang may paquinig na ipaquiqiiinig ay maqninig.
10 At lumapit ang manga alagad at sa caniya,i, sinabi

:

^ Baquit mo sila pinagsasalitaan sa manga talinhaga ?

11 At sumagot siya at sinabi sa canila: Sa inyo,i, ipinag-

caloob ang macaalam nang manga hiuaga nang caharian
nang langit, datapua,t, hindi ipinagcaloob sa caniU.

12 Sapagca;t, sino mang mayroon ay bibigyan, at siya,i,

magcacaroon ng casaganaan; nguni,t, sa sino mang ual^,

sampu6 ng tinatangquilic ay aalism sa caniya.

13 Caya,t, sila,i, pinagsasalitaan co sa mga talinhagS ; sa-

pagca,t, nangagsisitingm ay hindi nangacacaquita, at nanga-
quiquinfg ay hindi xiacacarinig, at hindi nangacacaunaiaS.

14 At natutupad sa canila ang hulS ni Isaias, na nagsasa-
bing : Inyong mapapaquingdn ng paquinig, at sa ano mang
paraa,i, hindi ninyo mapag-nunana ; At titingnan ninyo,i,

inyong maquiquita at hindi ninyo mamamalas.

15 Sapagca,t, cnmapal ang pusS nang bayang ito, At
mahirap na macarinigang canilangmga tainga, Atcanilang
ipiniquit ang canilang manga mata ; Upang huag ma-
rahil mangacaquita ng canilang manga mata, At manga-
caringig ng canilang manga tainga, At mangacaunaud ng
canilang puso. At mangagbalicloob, At sila,i, aqning
pagalingin.

16 Datapna,t, mapapalad ang inyong manga mata, sapag-
ca,t, nangacacaquita; at ang inyong manga tainga, sapag-
ca,t, nangacacdrinig.

17 Sapagca,t, catotohanang sinasabi co sa inyo, na hina-
ngdd nang maraming manga profeta at manga bandl na
maquita ang inyong naquiquita, at hindi nild naquita; at
miringfg ang inyong ndriringig, at hindi nild ndringig.
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18 Paquingdn, ng^, ninyo aiig talinhagS tungcol sa mag-
hahasic.

19 Pagc^ ang sino ma,i, naquiquinig nang aral nang ca-

harian at hindi niya napaguunau4, ay pinaparoonan ng Ma-
sama at inaagao ang nahasic sa caniyang puso : it6,i, yaong
nahasic sa tabi nang daan.

20 At ang nahasic sa manga batuhan, ay yaong naqui-

quinig ng aral, at pagdaca,i, tinatangap nang boong galac

;

21 gayon ma,i, ualang ugat sa caniyang sarili, cungdi bahagya
na nalalaon ; at pagtitindig ng capighatian 6 paguusig dahil

sa aral, ay pagdaca,i, ndtitisod.

22 At ang nahasic sa manga dauagan, ay yaong dumiringig

nang aral ; at ang pangangasiuS, sa ucol sa panahdng US, at

ang daya nang manga cayamanan, ay siyang umiinis ng aral,

at naguiguing ualang bunga.

23 At ang nahasic sa mabuting lupS, ay ito ang dumiringig

nang aral, at nacacaunaua, na catotohanang nagbubunga, at

bumubuDga ang iba,i, tigsasangdaan, ang iba,i, tigaanim na
pu6, ang iba,i, tigatlompu6.

Tal'mhagd tungcol sa damong pangsirA.

24 Sinaysay niya sa canila ang ibang talinhagS na sina-

bing : Ang caharian nang langit ay catulad ng isdng tauong
naghasic nang mabuting binhi sa caniyang buquid.

25 Datapua,t, sa pagtulog nang manga tauo ay dumatmg
ang caniydng caauay, at hinasican naman nang mga pang-
sirang damd sa pag-itan nang trigo, at umalis.

26 r)atapua,t, nang sumibol ang damo, at namunga, nang
magcagayOji, lumitdo naman ang mga damong pangsirS.

27 At ang manga alipin nang puno nang sambahayan, ay
naparoon at sinabi nila sa caniyd: Panginoon, (^ hindi baga
naghasic ca nang mabuting binhi sa iyong buquid? ^saan
caya nagmula ang mga^damdng pangsirS. ?

28 At sinabi niyd sa canila : Isdng c£tauay ang gumauS.
nito. At sinabi sa caniya nang manga alipin : <? Ibig mo,
baga, na cami pumaroon at aming cunin ang m§a pang-
Strang damo?
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29 Datapua,t, sinabi niya : Huag ; baca sa pagcuha ng mga
pangsirang danid, ay inyo namang mdbuiiot na casama nila

ang trigo.

80 Pabayaan ninyong magcasamang liimaqui ang isa,t, isa

hangang sa pagaani: at sa panahon nang pagaani ay sasa-

bihin co sa manga mangaani : Tipunin muna ninyo ang mga
pangsirang damd, at inyong bigquisi,t, hayain upang ma-
siinog; datapna^t, tipmiin ninyo ang trigo sa aquing bangiin.

Talinliagd tungcol sa hutil nang mostaza

at sa Icvadnra.^

t\ Sinaysay niya sa canila atig ibang talinhagft, na sinabi

:

Ang caharian nang langit ay catulad nang isang butil ng
mostaza, na quinuha nang isang tauo at inibasic sa caniyang
halamanan.

32 Tunay na siyang lalong mab'it sa lahat nang manga
binhi ; datapua,t, nang lumaqui, ay lumaquing biguit cay sa

lahdt nang manga gulay, at nagiimg cahoy, and pa,t,

naparordon ang mga ibon sa langit at dumadap6 sa caniyang
manga sanga.

33 Sinabi niya sa canila ang ibang talinhagS-: Ang caha-

rian nang langit ay tiilad sa levadura na qninuha nang isang

babaye, at itinagS sa tatlong tacalan nang harina, hangang
sa ito,i, nmasim na lahat.

34 Lahat ng mga bagay na itd ay sinabi ni Jestis sa manga
caramihan sa mga talinhagS, at cungdi sa talinhagS ay hindi

sila quinacansap

:

35 upang matupad ang sinabi sa pamamag-itan nang pro-

feta, na nagsabi :—Bubiichin co ang aquing bibig sa manga
talinhagd ; Sdsaysayin co ang manga ndtatdgong bagay bu-

hat nang lalangm ang sanglibutan

Casaysayan nang talinliagd tungcol sa mga
pangsirang damo,

36 Nang magcagayon, ay iniuan niya ang manga carami-
han at nasoc sa bahay, at sa caniya,i, lumapit ang caniyang

* An^ pinaasim na galap6Bg.



SAN MATEO 13. 41

manga alagad na nangagsabing : Ipaliuanag mo sa amin ang
talinbaga tungcol sa mga pangsirang damo sa buquid.

37 At suDiagot siya,t, sinabi : Ang naghahasic nang mabu-
ting binhi ay ang Anac nang tauo

;

38 at ang buquid ay ang sang-libutan, at ang mabufcing

binhi ay ang manga andc nang caharian, at ang mga pang-
sirang damo ay ang manga anac nang Masama

;

89 at ang caanay na naghasic nang mga pangsirang damo
ay ang diablo ; at ang pagaani ay ang catapusan ng pana-

hon ;at ang manga mang-aani ay ang manga angel.

40 Cung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo, at

pagsiinog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa catapusan

nang panahon.

41 Uutusan nang Anac nang tauo ang caniyang manga
angel, at canilang titipunin sa labas ng caniyang caharian

ang lahat nang manga bagay na nacapagpapatisod, at ang
manga gumagaua nang catampalasanan,

42 at sila,i, igagatong sa calan nang apoy : diyiin ng^ ang
pagtangis at ang pagngangaht nang manga ngipin.

43 Cung magcagayo,i, mangaghliuanag ang manga banal

iia para-ng arao sa caharian nang canilang Ama. Ang may
paquinig na ipaquiquinig ay maquinig.

Talinhagd tungcol sa caymna^iang natatago, sa

perlas at sa lamhat.

44 Catulad ang caharian nang langit nang natatagong ca-

yamanan sa buquid ; na nasumpungan nang isang tauo, at

inilihim ; at sa caniyang catuaa,i, yumao,t, ipinagbili ang
lahat niyang tinatangquilic, at binili ang buquid na yaon.

45 Bucdd dito ay catulad ang caharian nang langit ng isang

tauong mangangalacal, na humahanap nang luagagandang
perlas

;

4G at nang macasumpong nang isang mahalagang perlas,

yuraao,t, ipinagbili ang lahat niyang tinatangquilic, at binili.

47 Bucod dito ay catulad ang caharian nang langit nang
isang lambdt, na inihulog sa dagat, at uacahuli nang sari-

saring isda;
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48 na nang maptin5, ay hinila sa dalampasigan, at panpft

na tinipon sa manga sisidlan ang mabuti, datapua,t, itinapon

ang masam^.
49 Gayon din ang mangyayari sa catapiisan nang panahon

:

lalabas ang manga angel, at ihihiualay ang manga masasam^
sa manga bandl,

50 at igagatong ang masasama sa calan nang apdy : diyan
na ang pagtangis at ang pagngangalit nang manga
ngipin.

51 (? Napag-unauS* baga ninyo ang lahat nang manga bagay
na itd ? Sinabi nild sa caniya : Oo.

52 At sinabi niya sa canila : Caya ng&. ang lahat na escriba

Ma guinauang alagad sa caharian nang langit, ay catulad ng
isdng t^uong puno nang sambahayan, na cumucuha sa caniy-

ang cayamanan nang manga bagay na bago at lum^.

Finanaldng halaga si Jesus sa Nazaret.

63 At nangyari na nang matapos ni Jestis ang manga
talinhagang ito, ay iimalis dodn.

54 At pagpardon sa lupang caniyang quinamulatan, ay
caniydng tinuturuan siM sa canilang sinagoga, and pa,t,

sila,i, nangagtdtaca at canildng sinasabi : ^ Saan nagcardon itd

nang carunungang itd, at nang manga macapangyarihang
gauang itd ?

55 i Hindi baga itd ang anac nang anloagui ? <j hindi baga
tinatauag na Maria ang caniydng ind, at Santiago, at Josd,

at Simdn, at Judas ang caniydng manga capatid ?

56 i At hindi baga ndrito sa atin ang lahdt nang caniydng
manga capatid na babaye ?

l,
Saan, ng5<, nagcardon itd nang

lahat ng manga bagay na itd ?

57 At siya,i, quinatitisnran nila. Datapua,t, sinabi sa canil4

ni Jestis : Ualang profeta na ualang capurihdn cungdi sa

lupang caniyang quinamulatan, at sa caniydng sariling bahay.

58 At hindi gumau^. rodn nang maraming macapangyari-
hang gault, dahil sa caualdn nild ng pananampalataya.
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Pagcamatdy ni Juang Mamimmyag.

AM NANG PANAHONG yao,i, narinig ni Herodes na
1 JK tetrarca ang balitS, timgcdl cay Jestas,

2 at sinabi sa caniydng manga tagapaglincod : Ito,i, si

Juang Mamiminyag ; siya,i, nagbangon sa manga patay, at

caya ang luga macapangyarihang gauang itd ay nagdgau^
niya.

3 Sapagca,t, hinuli ni Herodes si Juan, at siya,i, ipinangao,

at inilagay sa bilanguan, dahil cay Herodias, na asaua ni

Felipo na caniyang capatid.

4 Sapagca,t, sinabi ni Juan sa caniya : Hindi matuid sa iyo

na iyong ariin ang hahaye7ig iyan.

5 At nang ibig niyang ipapatay siya, ay siya,i, natatacot sa

bayan, sapagca,t, siya,i, canilang quiniquilalang profeta.

6 Datapua,t, nang dumating ang arao na capanganacan cay

Herodes, ay sumayao sa guitna ang anac na babaye ni Hero-
dias, at quinalugdan ni Herodes.

7 Dahil dito,i, ipinangaco na may sumpji,, na sa caniya,i,

ibibigay ang and mang bin gin.

8 At ang dalaga na inudyucan nang caniyang ina, ay nag-

sabi : Ibigay mo sa aquin dito, na nasa isang pingan ang ulo

ni Juang Mamiminyag.
9 At namanglao ang hari ; datapua,t, dahil sa caniyang

mga sump^, at sa manga casama niyang nangacaup6 sa dul-

ang, ay ipinagutos niya na sa caniyayiy ibigay.

10 At nagutos siya, sa isang sundalo, at pinugutan ng ulo

si Juan sa bilanguan.

11 At dinala ang caniyang ulo na nasa isang pingdn, at

ibinigay sa dalaga ; at dinala nitd sa caniyang ina.

12 At ang caniyang manga alagad ay nagsipardon at canil-

ang binuhat ang bangcay, at canildng inilibing ; at sila,i, nan-
gagsialfs, at canilang isinaysay cay Jesus.

Unang pagpajparami nang ma7iga tinapay.

13 At nang ito,if mdringig ni Jesus, ay lumigpit rodn na
nasa isdng daong, at napasa isang lugdr na ildng, at bucdd,
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at nang Diaringig ito nang manga caramihan, ay nangaglacad

na sumundd sa caniya inula sa manga ciudad.

14 At siya,i, liimabas, at naquita isang liibhang maraming
tfeo, at nahabag siya sa canila, at pinagalmg niya ang sa

canila,i, may jnanga saqiiit.

15 At nang nagtataquip-silim na, lumapit sa caniya ang
caniytog manga alagad, na ginabi : Hang ang lugar na ito at

lampds na sa oras: paalism mo na ang manga caramihan,
up'cing sila,i, mangagsiparoon sa manga bayan, at sila,i,

mangagsibili nang canilang macacain.

16 13atapua,t, sinabi sa canila ni Jesiis: Hindi cailangang

8ila,i, mangagsialis : bigyan ninyo sila nang macacain.

17 At sinabi nila sa caniya : uald tayo rito cungdi limang
tinapay at dalauang isda.

18 At sinabi niya sa canila : Dalhin ninyo rito sa aquin.

19 At ipinagutos sa manga caramihan na sila,i, magsihilig

sa damnhan, at quinuba niya ang limang tinapay, at ang
dalauang isda : at nacatingala sa langit, na benendicionan at

hinati ng manga tinapay at ibinigay sa manga alagad,

at ibinigay ng manga alagad sa manga caramihan.

20 At cumain silang lahat, at nangabusdg : at ang canilang

binuhat na lumabis na manga pinagpirapiraso, ay labind-

ftlauang bacol na puno.

21 At ang nangagsicain ay may manga limang libong

lalaqui, bucdd pa ang manga babaye at ang manga batS».

Lumalacad si Jesus sa ibabao nang dagat.

22 At pagdaca,i, pinapagmadali niya ang caniyang manga
alagad na lumulan sa daong at mangaund sa caniya sa

cabilang ibayo nang dagdt-dagatan, hanging pinaaalis niya

ang manga caramihan.

23 At pagcatapos na mapaalis na niya ang manga caramihan,

ay umahon siyang bucod sa bundoc, upang manalangin ; at

nang gumabi na, ay siya,i, nag-iisa roon.

24 Datapua,t, ang daong ay nasa guitn^ nang dagat, na
hinahampas nang manga alon; sapagca,t, ang hangin ay
sungsdng.
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25 At sa icaapat na vigilia* nang gabi ay naparoon siya sa

canild, na lumaiacad sa ibabao nang dagat.

26 At nang maquita siya nang manga alagad na sii/a,%

liimalacad sa ibabao nang dagat, ay nangagulomihanan, na
siiiabi : j

Multo ! at si]a,i, naDgagsisigao sa tacot.

27 Datapua,t., pagdaca,i, nagsalita sa canila si Jesus na
sinabi: Lacsan ninyo ang loob; aco; hiiag caydng
matacot.

28 At siimagdt sa caniya si Pedro, at sinabi : Panginoon,

cung icao, ay papariyanin mo aco sa iyd sa ibabao nang
manga tnbig.

29 At sinabi niya ; Halica: At lumunsad si Pedro sa daong
at luinacad sa ibabao nang manga tubig upang pmnardon cay
Jesus.

30 Datapua,t, pagcaquita niyang malaciis ang bangin, ay
natacot, at nang siya,i, magpasimuliing lumubdg, ay nagsi-

sigao, na sinabi : j Panginoon, iligtiis mo acd !

31 At pagdaca,i, iniunat ni Jesiis ang camay, hinauacan
siya, at sa caniya, sinabi : Oh icao na cacaunti ang pana-

nampalataya, <J baquit ca nagalinglangan?

32 At pagpanhic nila sa daong, ay humimpil ang hangin.

33 At ang manga nasa daong ay sinamba siya na sinabi

:

Tunay na icao ang Anac nang Dios.

34 At ng macatauid na sila, nadatmg nila ang lupS. ng
Genazaret.

35 At ng siya,i, maquilala nang manga tauo sa lugar na
iydn, ay sila,i, nangagpautos sa boong lupaing yadng palibot-

libot, at sa caniya,i, dinala ang lahat nang manga may
saquit

;

36 at ipinamamanhic nild sa caniya na ipahipo man
laraang sa canila ang laylayan nang caniyang damit ; at ang
humipo ay pauang nangagsigaling.

Ang sctlift, saling sabi nang man§a matatanda,

>j|l NANG magcagayo,i, nangagsipardon cay Jesus ang
jLO manga escriba at manga fariseo mula sa Jerusalem, na
nagsipagsabi

:

• Alas tres nang madaling arao.



46 SAN MATEO 15.

2 i Baquit ang iydng manga alagad ay lumalactao sa Bali,t,-

saling sabi nang manga matatanda ? sapagca,t, hindi nangag-
hnhugas nang canilang manga camay pagca cumacain sila

nang tinapay.

3 At siya,i, sumagdt at sinabi sa canila : ^ Baqiiit naman
cayo,i, lumalactao sa utos nang Dios dahil sa inydng sali,t,

saling sabi ?

4 Sapagca,t, sinabi ng Dios na : Igalang mo ang iydng
amd at ang iydng ina, at ang manungayao sa ama 6 sa ina,

ay mamatay na ualang pagsala.

5 I)atapua,t, sinasabi ninyo : Sino mang magsabi sa cani-

ydng ama d sa caniyang ina : Hayin co sa Dios yadng mang-
yayaring paqninabangan mo sa aquin,

6 hindi na gagalang pa sa caniydng amd 6 sa caniyang ina.

At uinaMn ninyong cabuluhdn ang uicd nang Dios, dahil sa

inyong sali,t, saling sabi.

7 Manga mapagpaimbabdo, mabuti ang pagcdhuld sa inyo
ni Isaias, na nagsabi

:

8 Ang bayang ito,i, iguinagalang acd ng caniyang mga
labi : Datapua,t, ang caniyang pusS ay malayS sa aquin.

9 Datapua,t, ualdng cabuluhan ang pagsambd nila sa

aquin, Sa pagtuturong parang manga aral ang mga
utos nang manga tduo.

10 At pinalapit niya sa caniya ang caramihan, at sa canila,i,

sinabi : Paquingan ninyo at inyong unau^in :

11 Hindi ang pumapasoc sa bibig ang siyang nacahahaua
sa tduo ; cungdi ang lumalabas sa bibig, itd ang nacahahaua
sa tduo.

12 Nang magcdgayOji, lumapit ang caniyang manga alagad
at sa caniya,i, sinabi: ^Nalalaman mo bagd na nanga-
tisod ang manga fariseo, pagcdrinig nild nang uicang itd?

13 Datapua,t, sumagot siya, at sinabi: Ang lahat nang
halamang hindi itinanim nang aquing Amdng nasa langit, ay
bubunutin.

14 PabaySan ninyo sila : pauang manga buldg na tagd-acay

;

afe cung ang bulag ay umacay sa buldg, ay capu^ sila manga-
huhulog sa hucay.
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15 At sumagdt si Pedro, at sinabi sa caniya : Ipaliuanag mo
sa amin ang talinhagfi..

IG At sinabi niya : {^ Cayd bagaj, uala ring pag-iisip pa ?

17 i Hindi pa baga ninyo nalalamang ang laliat na puma-
pasoc sa bibig, ay pumapasa tiyan, at itinatapon sa lihim

na lugar ?

18 r)atapua,t, ang manga bagay na lumdlabas sa bibig, ay
sa puso nangagaling, at iyaii ang panang nacahahaua sa tauo.

19 Sapagca,t, mula sa puso lumalabas ang manga masasa-

mang pagiisip, manga pagpatdy sa capu4, manga panga-

ngaluny^, manga paquiquiapid, manga pagnanacao, manga
pagsacsf sa di catotohanan, manga capusungan.

20 Ang manga ito ay siyang nangacahabana sa tduo

;

datapua,t, ang cumaing bindi magbugas nang manga camay,
ay bindi nacababaua sa tauo.

Anghahayeng tagd Canaan.

21 At umalis doon si Jesus, at lumigpit sa manga sacop

nang Tiro at nang Siddn.

22 At narito, ang isang babayeng taga Canaan, na lumabds
sa manga banganang yaon at nagsisisigao, na sinabi. Pangi-
noon, Anac ni David, cababagan mo aco : ang aquing andc na
babaye ay pinahibirapang mainam nang isang demonio.

23 Datapua,t, siya,i, bindi sumagdt nang and mang salit^

sa caniyd. At linapitan siya nang caniydng manga alagdd,

at siya,i, canildng pinamanbican, na sinabi : Paalisin mo siya,

sapagca,t, nagsisisigdo sa ating buliban.

24 Datapua,t, siya,i, sumagdt, at sinabi : Hindi acd pinag-

utusan cungdi sa manga tupang nangauaualfi sa bahay nang
Israel.

25 Datapua,t, lumapit ang bahaye, at siya,i, sinambd, na
nagsabi :

i
Panginoon, sacloloban mo acd

!

2G At siya,i, sumagdt, at sinabi : Hindi marapat na cunin
ang tinapay nang manga anac, at itapon sa manga aso.

27 Datapua,t, sinabi nang babaye: Oo, Panginoon; sapag-

ca,t, ang manga aso man ay cumacain nang manga mumo
na nangalalagiag sa dulang nang canilang manga panginoon.*
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2S Naiig magcagayon %y sumagot si Jesiis, at sinabi sa

caniya : j Oh babaye, malaqui ang pananampalataya mo

;

mangyari sa iyd ayon sa ibig mo ! At gumaling ang cani-

ydng anac na babaye mula sa oras na iydn.

Icalatumg pagpaparami najig manga tinapay,

29 At umalis si Jesus dooii, at napardon sa tab! nang dagat

nang Galilea ; at iimahon sa buoddc, at naupo dodn.

30 At lumapit sa caniya ang lubhung maraming tauo,

na may daldng manga pilay, manga bulag, manga pipi,

manga pingcao, at iba pang maraming manga may
saquU ; at sila,i, canilang inilagay sa manga paanan 7ii Je-

sus ; at sila,i, paiiang pinagaling niy^

:

31 and pa,t, nangagtataca ang caramihan, nang maqiiita

nilang nagsasalita ang manga pipi, gumaling ang manga
pincao, at lumalacad ang manga pilay, at nacacaquita ang
manga biilag: at canilang pinuri ang Dies nang Israel.

32 At pinalapit ni Jesiis sa cani}^ ang caniyang manga
alagad, at sinabi : Nabahabag acd sa caramiban sapagca,t,

tatldng arao nang sila,i, nanatili sa aquin at uala silang ma-
cain ; at ayao cong sila,i, paouiing hindi cnmacain, baca 8ila,i,

manglupaypay sa daan

.

33 At sa caniya,i, sinabi nang manga alagad :
f^
Saan tayo

macacacuba rito sa ilung nang maraming tinapay, na ating

ibubiisog sa ganiyang lubhang maraming tauo?

34 At sinabi ni Jesus sa canild: ^Ilang tinapay mayrdon
cayd ? At sinabi nila : Pitd, at caunting maliliit na isd^.

35 At iniutos niya sa caramiban ila mangagsihilig sa lupS.

36 At quiiiuba niya ang pitdng tinapay at ang manga
isd^ ; at siya ay nagpasalamat, at binahagui, at ibinigay sa

manga alagad, at ibinigay ng manga alagad sa manga
caramiban.

37 At nangagsicain, silang lahdt at nangabusdg : at ang
binuhat niM na lumabis sa manga pinagpirapirasd ay pitdng

Imeol na puna
38 At ang manga nagsicain ay may apat na libong lalaqui,

bucdd p, ang manga babaye at ang manga batft.
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39 At pinaalis ang manga caramihan, at lumulan sa daong
at naparoori sa manga hanganan nang Magadan.

Ang levadura najig 7nmiga Variseo,

AD AT DUMATING ang manga fariseo at ang manga
lU saduceo, na tinutucso siya na sa caniya,i, hinihinging
sila,i, pagpaquit^an nang tandtog mula sa langit.

2 l)atapria,t, siya,i, sumagot at sa canila,i, sinabi : Cung
hapon ay siiiasabi ninyo : MagcdcarSon nang mabuting pa-

nahon, sapagca,t, ang langit ay mapuld.
3 At sa umaga : <; Ngayo,i, uunds ; sapagca,t, mapula at ma-

culimlim ang langit. Cayo,i, marunong cumilala ng pagmu-
muc-ha nang langit ; datapua,t, hindi ninyo maqiiilala ang
manga tanda nang manga panahon ?

4 Ang isang lahing masam^ at mapangalunyd ay hiimaha*
nap ng tanda; hindi siya bibigydn nang ano mang tand^,

cungdi ng tand^ ni Jonas. At sila,i, iniuan niyd, at

umalis.

5 At dumatmg ang manga alagad sa cabilang ibayo nang
dagdtdagatafi, at nalimutang magdald nang tinapay.

6 At sinabi sa canila ni Jesus : Cayo,i, mag-ingat at ma-
ngilag sa levadura nang manga fariseo at nang manga sa-

duceo.

7 At sila,i, nangagbubulaybulay sa canilang sarili, na sma-
sabi : Sapagca,t, hindi tayo nagdala nang tinapay.

8 At nang maalaman ni Jesus ay sinabi : i Baquit cayo,i,

nangagbubulaybulay sa inyong sarili, m(in§a tduong cacaunti

ang pananampalataya, sapagca,t, uala cayong tinapay ?

9 <^, Hindi pa ninyo nalalaman, at hindi ninyo naaalaala

ang limang tinapay na binahagui sa limang libong lalaqui,

at cimg iWng bacol ang inyong binuhat ?

10 i At hindi rin yaong pitdng tinapay na binahagui sa apat
na libo, at cung ilang bacol ang inyong binuhat ?

11 ^ And at hindi ninyo napag-uunau^ na hind! ang sinabi

CO sa inyo,i, tungcdl sa tinapay? Datapua,t, cayo,i, mag-
ingat sa levadura nang manga fariseo at nang manga sa-

duceo.
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12 Nang magcagayon ay caiiilang natalastas na sa canila,i,

hindi sinabing sila,i, mag-ingat sa levadura nang tinapay,

cungdi sa aral nang manga fariseo at nang manga saduceo.

Ang pagsasaysay ng pagquilala ni Pedro,

13 At nang dumating si Jesiis sa manga sacop nang Cesarea
ni Filipo, itinandng niya sa caniyang manga alagad, na sina-

bi: iKvlO baga ang sabi nang manga tauo cung sino ang
Anac nang tano?

14 At canilang sinabi : Andng iba,i, si Juang Mamiminyag

;

at ang manga iba,i, si Eh'as ; ang manga iba,i, si Jeremias, 6
isd sa manga profeta.

15 Caniydng sinabi sa canila : Datapiia,t, cayd, ^ and ang
sabi ninyo cung sino acd?

IG At sumagdt si Simon Pedro, at nagsabi : lead ang Cris-

to, ang Anac nang Dios na bnhay.

17 At snmagofc si Jesiis, at sa caniya,i, sinabi : Mapalad ca,

Simon Bar-Jonas; sapagca,t, hindi ipinaquilala sa iyd itd

nang laman at nang dugo ; cungdi nang aqiiing Am.a na nasa
langifc,

18 At sinasabi co iiaman sa iyd, na icao ay Pedro ; at sa

ibabao nang batdng itd ay itatayo co ang aquing iglesia ; at

ang manga pintuan nang infierno ay hindi mananaig sa

caniya.

19 Ibibigay co sa iyd ang manga susi nang caharian nang
langit ; at ang iyong talian sa lupS,, ay tatalian sa langit ; at

ang iydng calagan sa lupa, ay cacalagan sa langit.

20 Nang magcagayQ,i, ipinagbilin sa manga alagad na huag
sabihin canino man na siya ang Cristo.

21 Mula nang panahong ya.o,i, nagpasimnlang sinaysay ni

Jesiis sa caniyang manga alagad, na quinacailangang siya,i,

pumardon sa Jerusalem, at magl)ata ng maraming bagay sa

manga matatanda, at sa manga puno nang manga sacerdote,

at sa manga escriba; at siya.i, patayin, at magbangon sa

icatldng arao.

22 At isinama siya ni Pedro, at nagpasimnlang siya,i, pinag-

uic^an, na sinabi : Panginoon, maau^ ca sa iyd : cailan man
ay hindi mangyayari itd sa iyd.
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23 Datapua,t, lumingdn siya, at sinabi cay Pedro : Luma-
gay ca sa licuran co, Satanas ; icao ay quinatitisurari co

:

sapagca,t, hindi mo pinag-iisip ang manga bagay na -na ucol

sa Dios, cungdi ang manga bagay na na ucol sa manga tauo.

Fasajiin ang caniydyig cruz,

24 Nang magcagayOji, sinabi ni Jesus sa caniyang manga
alagad: Cung ang sino man ay ibig snmiinod sa aquui
ay tumangm' sa caniyang sarili, at dalhin ang caniyang cruz,

at sumnnod sa aquin.

25 Sapagca,t, ang magibig iligtas ang caniyang biihay, ay
mauaualan ; at ang manalan nang caniyang bnhay dabil sa

aquin, ay masusundoan.
26 Sapagca,t, (^ ano ang paquiquinabangiii nang tauo cung

macamtan man niya ang boong sanglibutan, at mapapa-
hamac ang caniyang calulua ? 0, ^ andng ibibigay nang tauo
na tumbas ng caniyang calulua ?

27 Sapagca,t, ang Anac nang tauo ay pariritong sumasaca-
lualhatian nang caniyang Ama na casama ang caniyang
manga angel ; at cung magcagayon ay bibigyan ang baua,t,

isa, ayon sa caniyang manga gaua.

28 Catotobanang sinasabi co sa inyo ; may ilang manga
naririto, na di matiticman sa and mang paraan ang camafca-

yan, hangang sa canilang maquita ang Anuc nang tauo na
pumaparito sa caniyang cabarian.

Ang paghahagong-anyb.

ATI AT PAGCAEAAN nang anim na arao, ay isinama ni

1 1 Jesiis si Pedro, at si Santiago, at si Juang capatid niya,

at sila,i, dinala sa isang mataas na bunddc na bucdd

;

2 at nagbagong any6 sa harap nila: at nagliuanag ang
caniyang muc-ba na parang arao, at pumuting parang ilao

ang caniyang manga damit.

3 At narito, napaquita sa canila si Moisds at si Elias, na
naquipagusap sa caniya.

4 At sumagdt si Pedro at sinabi cay Jesiis : Panginoon,
mabuti sa atin ang mitira tayo rito : cung ibig mo, ay gagau^
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aco rito nang tatlong damp^ : isd ang sa iyd, isa ang cay
Mois^B, at isa aug cay Elias.

5 Samaiitalang iiagsasalita pa siya, narito, ay ang isang

nagnmingning iia alapaap sa canila,i, lumilim: at narito

ang isang voces mula sa alapaap, na sinabing : ltd ang sinisintd

cong anac, siya ang aqiiing quinaliilugdan ; siya ang inyong
paquingan.

« At nang marinig itd nang manga alagdd, ay nangasuba-
sob, at nangatacot na mainam.

7 At lumapit si Jesiis, at sila,i, quinalabit at sinabi : Cayo,i,

mangagbangon at hnag cayong niatacot.

8 At nang itaas ang manga mata nila, ay ual^ sildng

naquitang sino man, cungdi si Jesus lamang.
9 At nang sila,i, bumababa sa bunddc, ay iniutos sa canila

ni Jesiis, na sinabi : Huag ninyong sabihin canino man ang
naquita, hangang sa ang Anac nang tduo ay macapagbangon
sa mangi patay.

10 At tinanong siya nang caniyang manga alagad, na
sinabi : ^ Baquit ng^ sinasabi nang manga escriba na
quinacaila gang pumarito muna si Elias ?

11 At SI niagdt siya at sinabi : Catotohanang si Eh'as ay
paparito, isasauli sa dati ang labat nang manga bagay.

12 Data ua,t, sinasabi co sa inyo, na naparito na si Eh'as, at

hindi nil4 siya naquilala : cungdi guinaua nila sa caniya ang
lahdt ng canilang inibig. Gaydn din ang Anac nang tduo

ay canild namdng pabihirapan.

13 Nang magcagayo,i, napag-unauS* nang manga alagad, na
si Juang Mamiminyag ang sa canila,i, sinasabi.

Pagpapagallng sa isdng hohouanin.

14 At pa^j^dating niM sa caramiban, ay lumapit sa caniyd

ang isdng lalaqui, na sa caniya,i, lumuhdd, at nagsabi

:

15
i
Panginoon, mahabag ca sa aquing anac na lalaqui,

sapagca,t, bobduanin, at naghihirap na mainam ; sapagca,t,

madalds na ndsusugbd sa apdy, at madalds sa tubig.

16 At siya,i, dinala co sa iydng manga alagad, ay hindi

siya napagaling nild.

17 AS sumagdt si Jestis at sinabi : i Oh lahing ualang panan-
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ampalataya at tacsil ! (, hangang cailan maqtiiquisama ac6
sa inyo ?

I,
hangang cailan titiisin co cayd ? \ Dalhm ninyo

siya rito sa aquin !

18 At pinaguicaan siya ni Jesus at ang demonio,i, lumabas
sa caniya ; at ang binatS ay gumaling mula sa oras na
yadn.

19 Nang magcdgayo,i, nangagsilapit ang maiiga alagad,

cay Jesus na bucod, at sinabi : ^ Baquit baga Hindi napa-
layas namin siya ?

20 At sinabi iiiya sa canila : Dahil sa cauntian nang inyong
pananampalataya ; sapagca,t, catotohanang sinasabi co sa inyo

:

Cung magcardon cayd nang pananampalatayang casing-laqui

nang isang butil ng mostaza, ay sasabihin ninyo sa bunddc
na itd : Lumipat ca buhat dito hangang dodn : ay malilipat

;

at ualang hindi ninyo inagagaua.

21 Datapua,t, ang ganitdng demonio,i, hindi lumalabas
cungdi sa pamamag-itan nang panalangin at ayuno,

22 At samantalang sila,i, tumatahan sa Galilea, ay sinabi

sa canila ni Jesus : Iblbigay ang Anac nang tauo sa manga
Camay nang manga tauo

;

23 at siya,i, papataym at sa icatldng arao ay siya,i, iba-

bangon. At sila,i, namanglao na mainam.

Si Jesus ay naghahayad nang hiiis.

24 At pagdating nild sa Capernaum, ay nangagsilapit cay

Pedro ang manga maniningil nang calahating siclo,* at

sinabi : ^ Hindi bagd pinagbabayaran nang inyong Maestro
ang calahating siclo ?

25 Sinabi niya : Oo. At ng pumasoc siya sa bahay, ay
pinagpaunahan siya ni Jesus na sinabi: ^^Andng acal^ mo,
Simdn ? Ang manga hari sa lupS, ^ canino baga sinisingil

ang cabayaran d ang buis? ^sa canilang manga anac o sa

manga ibang tauo ?

26 At nang sabihin niya : Sa manga ibang-tauo ; sinabi

sa caniya ni Jesus: Cung gayo,i, hindi nagbabayad ang
manga anac,

* Siclo, Hm4ng sicapat at ualang coartft.
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27 Datapua,t, upang huag tayong catisuran nila, pumaroon
ca sa dagat, at ihnlog mo ang caiiil, at cunin mo ang
unang isdaiig lumitao, at pagca naibnca mo na ang cani-

yang bibig, ay masusumpungan mo ang isang siclo ; cunia
mo, at ibigay mo sa canila sa ganang aq[uin at iyd.

Ang pangulo sa caharian iiang Imigit,

A NANG horas na yaon ay lumapit ang manga alagad cay
10 Jesus, na nagsabi: ^Sino nga baga ang pangulo sa

caharian nang Iangit ?

2 At tinauag niya ang isang maliit na bata, at ilinagay

sa guitna nila,

3 at sinabi : Catotohanang sinasabi co sa inyo, na ciing

hindi cayo magbalic looh at magumg parang manga maliliit

na batS;, sa ano mang paraan ay hindi cayo papasoc sa

caharian nang langit.

4 Sino man ngang magpacababS. na gaya nang maliit

na batang itp, ay siyang pangulo sa caharian nang langit.

5 At sino mang tumangap sa isa sa ganitong maliit na batS
sa aquing pangalan, ay aco ang tinatangap.

6 I)atapiia,t, sino mang magbigay icatitisod sa isa sa mga
maliliit na ito na sumasampalataya sa aquin, ay may pa-

quiquinabangin pa siya cung bitinan ang caniydng liig nang
isdng guilingang bato na pinipihit nang asno, at siya,K

ilubdg sa calaliman nang dagat.

7
i
Sa aba nang sang-libutan dahil sa nga cadahilanaii

ng pagcatisod ! sapagca,t, quinacailangan na dumating ang
mga cadahilanan, dafcapua,t, \ sa aba nang tauong yaong
pangalingan nang cadahilanan !

8 At cung ang Camay mo 6 ang paa mo ay macapagpa-
patisod sa iyd, ay putulin mo, at iydng itapon : mabuti pa sa

iyd ang pumasoc sa buhay na pingcao d pilay cay sa may
dalauang camdy d dalauang paa ay ibulid ca sa apdy na ualang
hangaii>

9 At cung ang mata mo ay macapagpapatisod sa iyd ay
duquitia mo at iyd«g itapoB : mabuti pa sa iyd ang pumasoo
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sa buhay na iisa ang mata, cay sa may dalaudng mata ay
ibulid ca sa apoy Dg infiemo.

10 Mag-ingat cayd na liuag ninyong paualang halaga ang
isd sa manga maliliit na itd ; sapagca,t, sinasabi co sa inyo»

na ang canilang manga angel sa Iangit ay naquiqnitang

palagui ang muc-ha nang aquing Ama na nasa langit.

11 Sapagca,t, ang Anac nang tauo ay naparito upang iligtds

ang naligao.

12 I,
And ang acal^ ninyo ? Cung ang isang tano ay may

sangdaang tupa, at maligao ang isa sa canila, ^ hindi baga
iiuan ang siyam na puo at siyam, at papasa manga cabund-

ucan at hahanapin ang naligao ?

13 At cung mangyaring inasumpungan, catotohanang

sinasabi co sa inyo, na magagalac ng higm't sa isdng yaon,

cay sa siyam na puo at siyam na hindi nangaligao.

14 Gayon din, hindi calooban nang Ama ninyong nasa

langit, na ang isa sa mga maliliit na itd ay mapahamac.

Ang ;pagpapatauad. Talinhagd tungcol sa may pautang

.

na ualdng aud.

15 At cung magcasala laban sa iyd ang capatid mo, puma«
rdon ca at ipatalastas mo sa caniya ang caniyang casalanan,

na icao at siya lamang ang nacariringig : cung icao ay

paquingan niya, ay nacabig mo ang iydng capatid.

16 Datapua,t, cung di ca paquingan, isama mo ang isa 6

dalaua pa, upang ang bibig nang dalaua d tatlong sacsi ay
magpatotdo nang lahat na sahta.

17 At cung aayao niyang paquingan sila, ay sabihin mo sa

iglesia : at cung aayao ring paquingan ang iglesia, ipalagdy

mo siyang parang gentil at maniningil ng buis.

18 Catotohanang sinasabi co sa inyo, na ang lahat ninyong
talian sa lup^, ay tatalian sa langifc; at ang lahat ninydng
calagan sa lupd, ay cacalagan sa langit.

19 Sinasabi co uli sa inyo, na cung pagcasundo^n nang
dalaua sa inyo sa lupd, ang nauucol sa aim mang bagay na
canilang hin|in, ay gigaulm i^ caniW n^ng aquing Amd na



56 SAN MATEO 18.

20 Sapagca,t, cung saan ang dalaua 6 tatloj, nagcacatipon
Ba acpiing pangalan, aco,i, ndrordon sa guitn^ nild.

21 Nang magcagayo,i, lumapit si Pedro, at sinabi sa cani-

yd : Panginoon, ^ macailang magcacasala ang aquing capatid

laban sa aquin na siya,i, aquing patataiiarin ? <^Hangdng sa

macapito ?

22 Sinabi sa caniyd ni Jesiis : Hindi co sinasabi sa iyd

:

Hangd-ng sa macdpitd, cungdi : Hanging sa macapitompuong
pitd.

23 Caya,t, ang cabarian nang langit ay catulad nang isang
hari, na nag-ibig maqnipaghusay ng mgapautang sa caniyang
manga alipin.

24 At nang magpasimuldng maquipaghusay, ay iniharap
sa caniya ang isdng sa caniya,i, may utang na sampuong
libong talento.*

25 Datap"aa,t, sapagca,t, ual^ siyang sucat icabayad, ipinag-

utos nang caniydng panginoong siya,i, ipagbili, at ang cani-

ydng asaua,t, manga andc at ang lahat niyang tinatangquilic,

at nang siya,i, mabayaran.
26 Caya,t, ang alipin ay nagpatirap^, at gnmalang sa caniya,

na nagsabi : \ Panginoon, pagtiisdn mo acd, at pagbabayaran
CO sa iydng lahdt

!

27 At palibbasa,i, nahabag ang panginoon sa aliping yadn,
ay pinaualdn siya at ipinatauad ang utang.

28 Datapua,t, umalis ang aliping yadn, at ndsumpungan
ang isa sa mga capuS. niya alipin, na sa caniya,i, may utang
na isdng daang denario;t at hinauacan at sinacal niyd, na
sinabi : Pagbayaran mo ang utang mo sa aquin,

29 Caya,t, nagpatirap^ ang caniydng capuS-alipin, at
namanhic sa caniya, na sinabi : Pagtiisan mo acd, at pagbab-
ayaran CO sa iyd.

30 Datapua,t, siya,i, aayao, cungdi yumaon at ibinilang5

siya hangang sa magbayad nang utang.

31 Nang maquita nga nang caniydng manga capuS-alipin
ang nangysbyari, ay sila,i, namanglao na mainam, at napardon,
at sinaysay sa canilang panginoon ang labdt nang nangyari.

• Baua,t, iskng talento ay may dalauaug iibong piso.

t May manga tatlongpuo,t, tatlong piso ang isang-daang denario.
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32 Nang magcagayo,i, tinauag siya naiig caniyaiig pang-
inoon, at sa caniya^, sinabi : \ Aliping tampalasan ! ipinatauad

CO sa iyo ang lahdt nang utang na yaon, sapagca,t, ipinaman-

hic mo sa aquin.

33 i Hindi bagd dapat na icdo naman ay mahabag sa iyong

capuS-alipin, na gaya co naman nang nahabag sa iyo ?

34 At sa malaquing galit nang caniyang panginoon, ay
ibinigay siya sa manga tagapagpahirap, bangang sa siya,i,

magbayad nang lahat na utang.

35 Gayon din namdn ang gagauin sa inyo nang aquing

Ama na nasa langit cungdi ninyo patauarin sa inyong manga
pns6 ang baua,t, isa sa caniydng capatid.

Sa paghihiiialdy 7iang mag-^asaua.

A A AT NANGYARI na nang matapos ni Jesus ang manga
1v salitang ito, ay umah's sa Galilea, at napasa manga hang-
anan nang Judea, sa daco pa roon nang Jordan.

2 At sumunod sa caniya ang lubhang maraming tauo, at

sila,i, pinagaling niya dodn.

3 At dumatmg sa caniya ang manga fariseo, na siya,i, ti-

nutucso nila, at canilang sinabi : ^ Matuid bagd sa lalaqui

na ihiualay ang caniyang asana sa lahat ng cadahilanan ?

4 At siya,i, sumagdt at sinabi : <? Hindi ninyo nabasa na
ang lumalang buhat sa unang mul^, ay sila,i, nilalang na
lalaqui at balbaye, at sinabi

:

5 i Dahil dito,i, iiuan nang lalaqui ang caniyang ama at ind,

at maquiquisama sa caniyang asaua ; at ang dalaua ay mag-
uiguing isang laman ?

6 Caya nga hindi na sila dalaua, cungdi isang laman. Ang
pinapagsama nga nang Dies, ay huag papaghiualaym nang
liauo.

7 Sinabi nild sa caniya : ^ Baquit ng^ ipinagutos ni Moisfe

na magbigj^y nang casulatan sa paghihiualay, at ihiualay

ang babaye?
8 Sinabi niya sa canila: Dahil sa catigasan nang inyong

pus& ay ipinahintulot sa inyo ni Mois& na inyong ihiualay
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ang inyong manga asaua ; datapua,t, buhat sa anang mtil^

ay hindi gayon.

9 At sinasabi co sa inyo, na sino mang lalaqui na ihiualay

ang caniyang asaua, liban na lamang cung sa paquiquiapid,

at pacasdl sa ibd, nagcacasala ng pangangalunyS. : at ang
lalaqui na pacasal sa caniya capag siya,i, inihiualay, ay
nagcacasala ng pangangaluny^.

10 Ang manga alagad ay nagsabi sa caniya : Cung ganiydn
ang calagayan nang lalaqui sa caniyang asaua, ay hindi
dapat pacasal.

11 Datapua,t, sinabi niya sa canila: Hindi matatangap ng
lahat ang salitang itd, cungdi niyaong manga pinagca-
calooban.

12 Sapagca,t, may manga eunuco,* na ipinangandc na
gayon mul^ sa tiyan nang canilang ina; at may manga
eunuco, na guinauang manga eunuco nang manga tauo : at

may manga eunuco, na nagpaca-eunuco sa canilang sarili,

dahil sa caharian nang langit. Ang macatatangap nito, ay
tumangap.

Pinttpuri iii Jesus ang manga sangoL

13 Nang magcagayon ay dinala sa caniya ang ilang maliliit

na bats,, upang ipatong niya ang caniyang manga camay
sa canila, at siya,i, manalangin : at sinauay sil4 nang manga
alagad.

14 Datapua,t, sinabi ni Jesus : Pabay^an ninyo ang maliliit

na batd, at huag ninyong pagbaualan silang lumapit sa aquin,

sapagca,t, sa manga ganito ang caharian nang langit.

15 At ipinatong niya ang caniyang manga camay sa canila,

at umalis doon.

Ang hinatang mayaman,

16 At narito, dumating sa caniya ang isa, t«t nagsabi:
Mabuting Maestro, ^ and ang mabuting bagay na gagauin co

upang aco,i, magcaroon ng buhay na ualang hangdn ?

* Cftp6n ^ batliig.
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17 At sinabi sa caniyd 7ii Jesus : ^, Baquit mo itinatandng

sa aqnin ang tungcol sa mabuti ? May iisang mabuti, ang
Dios : datax)ua,t, cung ibig mong pumasoc sa buhay, ganapm
mo ang manga utos.

18 Sa caniya,i, sinabi : ^ Alin-alin ? At sinabi ni Jesus

:

Hnag cang papatay; Huag cang mangangaluny^ ; Huag
caag magnanacao

;

Pluag cang sasacsi sa di catotohanan ;

19 Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina ; at libiguin

mo ang capnd mo taiio na gaya naiig pag-ibig mo sa iyong

sarili.

20 Sinabi sa caniya nang binatS : Ang lahat nang ito ay
guinanap co : (^ and pa ang culang sa aquin ?

21 Sinabi sa caniya ni Jesiis : Cung ibig mong maguing
iubds na handle humayo ca, ipagbili mo ang tinatangquilic,

mo at ibigay mo sa manga duc-ha, at magcacardon ca nang
cayamanan sa langifc ; at pumarito ca, sumunddca sa aquin.

22 Datapua,t, nang maringig nang binat^ ang salitang iti

ay yumaon na namamanglao, sapagca,t, isang may maraming
tinatangquilic.

23 At sinabi ni Jesus sa caniyang manga alagad : Catoto-

hanang sinasabi co sa inyong, mahirap na macapasoc ang
isang mayaman sa caharian nang langit.

24 At muling sinasabi co sa inyo : na magaan pa isdng

camello ang dumaan sa butas nang isang carayom, cay sa

isdng mayaman ang pumasoc sa caharian nang Dios.

25 At nang maringig ito nang manga alagad, ay nangagta-
tacang mainam na nagsipagsabi : ^ Sino nga cay^ ang macali-

ligtas ?

26 At pagtingin ni Jesus, ay sinabi sa canila : Hindi
mangyayari ito sa manga tauo ; datapua,t, ang lahdt ay
mangyayari sa Dios.

27 Nang magcagayo,i, sumagdt si Pedro, at sinabi sa caniyd

:

i
Narito, iniuan namin ang lahat, at sumundd sa iyd ! ^ and,

nga baga ang cacamtan naiiiin ?

28 At sinabi ni Jesiissa '^anila, Catotohanang sinasabi co sa

inyo, na caydng nangagsisandd sa aquin, sa pa^babagong lie-

hk pagc^ uup5 na ang Anao nang t&uo sa luducan nang
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caniydng calualhatian, cayd nama,i, mangagsisiup5 sa

labingdalau^ng luclucan na huhucuman ang labmgdalaiiang
angcdn nang Israel.

29 At yaong lahat na mag-iuan nang manga bahay, 6
manga capatid na lalaqui, d manga capatfd na babaye, d ama,
d ina, d asaiia, d manga anac d manga lupa, dahil sa aquing
paogalan, ay tatangap nang tig-isangdaan sa baua,t, isd, at

magmamana nang ualang hangang buhay.

30 Datapua,t, maraming mga unang maguiguing huli ; at

tnga hub'ng maguiguing una.

Tc^linhagd tungcdl sa mafi^a magpdpaupd na naquipag-

sard sa iba.t, ihdng oras,

Qf\ SAPAGCA,T, ang caharian nang langit ay catulad nang
u\J isdng tauo, na puno nang sangbahayaD, na umah's pagca

umaga upang maqnipagsara sa manga magpapaupa na
magtatrabajo sa caniydng uvasan.

2 At nang siya,i, maqnipagsara na sa manga magpdpaupd,

sa hayad na isang denario sa baua,t, arao, ay inutusan sild

sa caniydng uvasdn.

3 At siya,i, lumabas nang malapit na ang icatlong oras,* at

naquita niyd ang manga ibd sa pamilihan na nacataydng

ualdng guinagaud

;

4 at sinabi niyd sa canild : Pumardon din namdn cayd sa

uvasan, at bibigydn co cayd nang na sa catuiran. At sila,i,

nangagsiparoon,

5 Lumabds siya uli nang malapit na ang manga oras na
icaanimf at icasiydrnj, at gayon din ang guinaud.

a At lumabds siya nang malapib na ang icalabing-isdng|]

oras, at nacasumpong siya nang manga ibd na nacataydng

ualdng guindgaud at sinabi niyd sa canild : ^ Baquit cayo,i,

nangacatay6 rito sa boong maghapong ualdng guind-

gaud ?

• 6 tercia, sa macatuid ay alas 9 nang umaga.

f Hora sexta : 41as 12 nang arao.

\ Hora nona : alas 3 nang hapon,

{( Hora nnd^cima : &ias 6 nang hapon.
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7 Sinabi nila sa caiiiyd: Sapagca,t, sino naa,i, ualang

naquipagsara sa amin. Sinabi niya sa caiiila : Pumardon din

naman cay6 sa uvasan.

8 At nang dumating ang hapon, sinabi nang may ari nang
nvasan sa caniyang catiiialS : Tauaguin mo ang manga mag-
papaupa, at bayaran mo sila nang caupahan nila mul^ sa

manga hull hangang sa manga una.

9 At paglapit ng manga nagdparoon nang malapit na ang
icalabmg isdng oras, ay nangagsitangap baua,t, isd nang
isdng denario.

10 At nang mangagsilapit ang manga nauna, ang isip

nila,i, mangagsisitangap nang higuit; at sila,i, nangag-

sitangap din baua,t, isa nang isang denario.

11 At nang canildng tangapm, ay nangagbubuldng-bulu-

ngan laban sa puno nang sangbahayan

:

12 na sinasabi : Isa lamang oras ang iguinau^ nitdng manga
hull, ay sila,,i, ipinantay mo sa amin, na aming binatd ang
hirap sa maghapon at ang init na nacasusunog.

13 Datapua,t, siya,i, sumagdt at sinabi sa isa sa canila

:

Caibigan, hindi cata iniiling
; ^ hindi baga naquipagsara ca sa

aquin sa isang denario ?

14 Cunin mo ang ganang iyd, at humayo ca ; ibig cong

bigyan itdng hull nang gaya rin nang ihinigdy co sa iyd.

15 6 Hindi baga matuid sa aquing gaum co ang aquing

ibig sa ganang aquin? 6 <^masam^ yatd ang mata mo,

sapagca,t, aco,i, mabuti ?

16 Caya,t, ang manga una,i, mdhuhuli, at ang manga hull

ay mauuna

:

Ang cakingtan nang manga andc ni Zehedeo,

17 At nang pumapanhic si Jesiis sa Jerusalem, isinamang

bucod niyd ang labingdalaudng alagad, at sa daa,i, sinabi

sa canila:

18 Narito, pumapanhic tayo, sa Jerusalem, at ibibigdy ang

Anac nang t^uo sa manga pun6 nang manga sacerdote, at sa

manga escriba ; at caniMiag hahatulang siya,i, patayin,
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19 afc ibibigdy siya, sa manga gentil upangsiya,i, canilaiig

alimurahin at paliiin, at ipaco sa crtcz, at siya,i. ibabangon
sa icatlong arao.

20 Nang magcugayo,i, lumapit sa caniya ang ma nang
manga anac na lalaqui ni Zebedeo na casama ang caniyang
manga anac, na siya,i, sinasamba at may hinibinghig isang

bagay sa caniya.

21 At sinabi ni Jesus sa caniya : ^ And ang ibig mo ? Sinabi
nang hahaye sa caniya : Ipag-utos mo na itdng aqm'ng dalau-

ang anac ay mangagsiupo, ang isa,i, sa iyong canan, at ang
isa,i, sa iyong caliu^, sa iyong caharian.

22 Nguni,t, sumagot si Jesiis at sinabi . Hindi ninyo nalala-

man ang inyong hinihingi : ^^Mangyayari bagang inomin
ninyo ang copa na malapit nang aquing iinomin ? Sa cani-

ya, i, sinabi nila : Mangyayari.
23 Sinabi niya sa canila : Catotohanang iinomi'n ninyo ang

aquing copa; datapua,t, ang maupo sa aqiiing canan at sa

aqicin caliu^, ay hindi aco ang magbibigay ; cungdi sa manga
pinaghahand^an nang aquing Ama.

24 At nang maringig ng sampu6 itd, ay nangagalit daliil sa

dalaudng magcapatid.

25 Datapua,t, tinauag sila ni Jesus, at sinabi : Nalalaman
ninyo na ang manga puno nang manga nacion ay pina-

panginoon sa canila, at ang canilang mga pangulo ay
guinagamit ang capangyarihan sa canila.

2G Sa inyo,i, hindi magcacagayon ; cungdi ang mag-ibig na
lumaqui sa inyo ay maguiguing lingcdd ninyo

:

27 at sino mang mag-ibig na maguing una sa inyo, ay
maguiguing ab'pin ninyo

:

28 gayon din naman ang Anac nang tauo ay hindi naparito

upang paglingcuran, cungdi upang maglingcdd, at ibigdy ang
caniyang buhay sa pagtubos sa marami.

Ang dalaudng huldg sa ierico,

29 At nang sila,i, umalis sa Jericd, ay sumtisunod sa caniyd
ang lubhdng maraming tauo.

80 At ndrito, ang dalauang buldg na nangacaupo sa tabi

nang daan, nang canilang mdringig na nagdardan si Jesus,
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ay nangagsisigao na sinasabi : j Panginoon, Mahabdg ca sa

amin, Anac ni David

!

31 At pinaguicaan sila iiang caramihaii upaiig sila,i, huag
mag-ingayf datapua,t, sila,i, lalong sumisigao, na sinasabi:

Panginoon Mababag ca sa amin, Anac ni David.

32 At tumiguil si Jesiis, at sila,i, tinauag, at sinabi : <? An6
ang ibig ninyong gauin co sa inyo?

33 Sinabi nila sa caniya : ^ Panginoon, na mabucsan ang
manga mata namin ?

34 At palibhasa,i, si Jesiis ay nahabag sa canila, ay binipo
ang manga mata nila, at pagdaca,i, sila,i, nangagsitangap ng
canilang paningm, at sumunod sila sa caniya.

Masaydng pagpasoc ni Jesus sa Jei'iisalem,

QA AT nang malapit na sila sa Jerusalem at sila,i, duma-
ul ting sa Bethfage, sa bimddc nang manga Oliva, ng
raagcagayo,i, nag-utos si Jesus sa dalauang alagad,

2 na sinabi sa canila: Pumaroon cayd sa bayang nasa
tapat ninyo, at pagdaca,i, masusumpungan ninyo ang isdng

nacataling asna, na may casamang isang pollino, calagum
ninyo,at dalhin ninyo sa aquin.

3 At cung may magsabi sa inyo nang ano man, sasabiliin

ninyo: Quinacailangan sila nang Panginoon; at pagdaca,i,

padadaM.-

4 At nangyari itd, npang matupad ang sinabi nang profeta,

na nagsabi

:

5 Sabihin ninyo sa anac na babaye nang Sion : Narito,

ang Hari mo,i, pumaparito sa iyd, na maamo, at

nacasacay sa isang asna, at sa isang pollino, na anac
nang asna.

C At nangagsiparodn ang manga alagad, at guinau^ nila

ayon sa ipinag-utos ni Jesus.

7 At canilang dinala ang asna at ang poilino, at inilagay

nila sa ibabao na7tg dalaiidng ito ai]g canilang manga damit,

at sumacay nitd si Jesus.

8 At inilalatag sa daan nang marami sa caramihan ang
caniltog manga damit sa daan, at ang manga iba,i, pnmutol
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nang manga sanga nang manga cahoy, at ilinalatag 8a

daan.

9 At ang manga caramihang nasa miahan niyd, at ang
manga sumiisunod, ay pauang sumisigao na sinasabi:

i
Hosanna

sa Anac ni David !— j Purihin ang pumaparito sa pangalan
nang Panginoon !

—

\ Hosanna sa caitaasan

!

10 At nang pumasoc si Jesus sa Jerusalem, ay nagcagulo
ang boong ciudad na sinabi : ^ Sino baga ito ?

11 At sinasabi nang manga caramihan : Ito,i, si Jesus, ang
profetang taga Nazaret, 7ia sacop nang Galilea.

Paglilinis nang templo.

12 At nasoc si Jesxis sa templo nang Dios, at pinalayas niya

ang lahat nang manga nagbibili at namimili sa templo, at

gninuld niya ang manga papag nang manga mamamalit nang
Balapi, at ang manga upoan nang manga nagbibili nang
manga calapati.

13 At sinabi niya sa canila : Nasusulat : \ Ang aquing
bahay, ay tatauaguing bahay nang panalanginan, datapua,t,

guinagau^ ninyong yungib nang manga magnanacao

!

14 At nangagsilapit sa caniya sa templo ang mga bulag at

manga pilay, at sila,i, caniydng pinagalmg.

15 Datapua,t, nang maquita ng mga puno nang manga
sacerdote at ng manga escriba, ang manga cababalaghang
caniydng guinagau^, at ang manga batang nangagsisigauan
sa templo, at sinasabing : j Hosanna sa Andc ni David ! ay
sila,i, nangagalit,

16 at sa caniya,i, canilaug sinabi : ^ Nariringig mo baga
ang sinasabi nang manga itd ? At sinabi sa canila ni Jesus

:

Oo : (5, cailan man baga,i, hindi ninyo nabasang :—Sa bibi'g nang
manga sangol at nang manga sumususo iy6ng linubds ang
pagpupuri ?

17 At silaj, caniyang iniuan, at pumaroon sa labas nang
ciudad, sa Bethania ; at siya,i, naquipanuluyan dodn.

Ang natuyong higuera,

18 At j^gcd umaga, nang siya,i, bumabalfc sa ciudad, ay
siya,i, nagutom.
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19 At nang siya,i, macaquifca nang isang punong higuera sa

tabi ng daan, caniyang pinaroonan, at iiala nasuncloang and
loan dodu, cuiigdi manga dahon lamang ; at sinabi niya sa

higuera \ Mula ngayo,i, huag cang magbunga magpacailan
man. At pagdaca,i, natuyo ang higuera.

20 At pagcaqiiita nito nang manga alagad, ay nangagtaca
na sinabi : (^ And at pagdacaj, natuyd ang higuera ?

21 At siimagdt si Jesiis at sa canila,i, sinabi : Catotohanang
sinasabi co sa inyo na cung cayo,i, magcarodn nang pana-
nampalataya, at di cayd magalinglangan, hindi lamang
magagan^ ninyo ang nangyari sa higuera, cungdi cahiman
sabihin ninyo dito sa bunddo na itong: j Umah's ca, at

sumugba ca sa dagat ! ay mangyayari.

22 At lahat ninyong hingin sa panalangin, na may pana*
nampalataya, ay inyong tatangapin.

Ang paghihinydg ni Juan,

23 At pagpasoG niya sa templo, ay nangagsilapit sa caniya

ang manga puno nang manga sacerdote at ang manga
matatanda sa bayan, samantalang siya,i, nagtuturo, at

sinabi: ^^Sa andng capangyarihan guinagana mo ang manga
bagay na itd ?

l,
at sino ang sa iyo,i, nagbigay nang capang-

yarihang itd ?

24 At sumagdt si Jesiis, at sa canila,i, sinabi : Tatanungin
CO naman cayd nang isang salit^, na cung inyong sabihin sa

aquin, sasabihin co naman sa inyo cung sa andng capangyari-

hang guinagana co ang mga bagay na itd.

25 Ang binyag ni Jua.n, (^ saan baga galing ? ^, sa langit, d

sa manga tauo ? At canilang pinagbubulaybulay sa canilang

sarih, na sinasabi : Cung sabihin iiating : sa langit, sasabihin

niya sa ating: (J, Baquit ng^ hindi ninyo siya pinaniualSan ?

2G Datapua,t, cung sabihin nating : sa manga tauo ; tayo,i,

nangatatacot sa caran^ihan, sapagca,t, quiniquilala nang lahat

na profeta si Juan.

27 At sila,i, sumagdt cay Jesiis, at sinabi: Hindi namin
nalalaman. Caniyang sinabi naman sa canila : Hindi co rin

Basabihin sa inyo cung sa endng capangyarihan guinagau^
to ang manga bagay na itd.
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Talinhagd tmigcol sa dalaudng andc na lalaqtci,

28 Datapua,t, <ian6 sa acal^ ninyo? Isang tauo ay may
dalauang anac; at lumapit siya sa paDganay at sinabi : Aiiac

]3uaiar6on ca at magtrabajo ca ngayon sa uvasan,

29 At sumagot siya, at sinabi : Ayao acd. Datapua,t, iiag-

sisi siya pagcatapos, at siya,i, naparodti.

30 At lumapit sa icalaua, at gayon din ang sinabi sa caniya

:

At sumagot siya, at sinabi : Acd p6 ay paroroo7i ; at hindi

napardon.

31 I Abn baga sa dalaua ang gumanap ng calooban napg
caniyang ama ? Sinabi nila : Ang panganay. Sinabi sa canila

ni JesTis: Catotohanang sinasabi co sa inyo na ang manga
maniningil ng buis at ang manga dalahira ay nangunguna sa

inyong paroroon sa cabarian nang Dios.

32 Sapagca,t, naparito si Juan sa inyo sa daan nang
cabanalan, ay hindi ninyo siya pinaniualaan ; datapua,t,

pinaniualaan siya nang manga maniningil ng buis at nang
manga dalahir^ ; at cayd, sa pagcaquita nitd ay hindi cayd
nangagsisi pagcatapos, upang cayo,i, maniualS, sa caniya.

Talinhagd tungcol sa manga tam>palasa7ig magsasacd.

33 Paquingan ninyo ang ibang talinhaga : May isang tauo,

na pun6 nang sambahayan na nagtanim nang isang uvasan,

at binacuran niya nang mga buhay na cahoy sa palibot, at

humucay rodn nang isang mapagpipis^an ng uvas, at nagtay6
nang isang bantayan, at pinaupaban sa manga magsasaca,

at napasa ibang bayan.

34 At nang malapit na ang panahdn nang pamumunga,
inutusan ang caniyang manga alipin sa manga magsasacd,

upang tangapm ang caniyang manga bunga.

35 At hinauacan nang manga magsasaca ang caniyang
manga alipin, at pinalo nila ang isa, at ang isa,i, pinatay, at

ang isa,i, binatd.

36 Muling inutusan ang ibdng mga alipin, na mahiguit pa
sa manga nauna, at guinau&» rin sa canila ang gayong ding

bagay.
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37 Datapua,t, pagcatapos ay pinag-utusan sa canila ang
caniyang anac, at sinabi : Igagalang nila ang aquing anac.

38 Datapua,t, nang maquita nang manga magsasaca ang
anac, ay sinabi sa canilang sarili: ltd ang niagmamana; hali

cayd, atin siyang patayin, at cunin natin ang caniyang mana.
39 At siya,i, hinauacan^nila, at pinalayas siya sa uvasan, at

pinatay siya.

40 Cmig dumating nga ang may-ari nang uvasan, (, and
cay^ ang gagauin sa manga magsasacang yadn ?

41 Sinabi nila sa caniya : Pupncsaing iialang aiiS, ang mga
tampalasang yaon, at pauupahan ang uvasan sa manga
ibang magsasacd, na sa caniya, i, mangagbabayad nang manga
bunga sa canildng manga capanahunan.

42 Sinabi sa canila ni Jesus : ^ Cailan man baga,i, hindi

ninyo nabasa sa manga Casulatan

:

Ang batd na pinaualang halaga nang manga nagtatay6

nang baliay, Ang siya ring nagumg pangulo sa panuldc

:

Guinau4' itd ng Panginoon, at caguilaguilalas sa ating

manga mata ?

43 Caya nga sinasabi co sa inyo, na aalisfn sa inyo ang caha-

rian nang Dios, at ibibigay sa bayang magcacaroon nang
manga bunga nang caliarian,

44 At ang mahulog sa ibabao nang batdng itd, ay madu-
durog ; datapua,t, sino mang caniyang malagpacan, ay masa-
sabog na parang alaboc.

45 At nang mdringig nang manga puno nang manga saccr-

dote at nang manga fariseo ang caniyang manga talinhagS<,

ay canilang napagunaufi- na sila ang caniyang sinasabi.

4G At ng pinagsisicapan nilang siya,i, hulihin, ay nangatacot

sila sa caramihan ; sapagca,t, siya,i, canildng quiniquilalang

profeta.

Talinhagd timgcol sa manga pagcacasah

no AT SUMAGOT si Jesus, at muling pinagsalit^an sila

Liu sa manga talinhagS., na sinabi

:

2 Tulad ang caharian nang langit sa isang hari na ipinag-

diuang ang casalan nang caniydng anac na lalaqui

:



68 SAN MATEG 22.

3 At inutusan ang canij^^ng manga alipin upang tauaguin
aiig maDga inanyayahan sa casalaii ; at aayao pumaroon ang
inaDga inanyayakan.

4 Milling nag-iitos siya sa manga ibang alipin, na sinabi:

Babibin ninyo sa manga inanyayahan : Narito, inibanda go

ang aqning pagcain
;
pauang pinatay co ang aqning manga

vaca at manga hayop na pinataba, at nahahanda nang lahat

:

hall cayo sa casalan.

5 Datapiia,t, bind! nila pinansm, at sila,i, nangagsialis ; ang
isa,i, naparoon sa caniyang sariling buquid, ang i3a,i, sa

caniyang manga ealacal

;

6 at ang manga iba,i, canilang binauacan ang caniyang
manga alipin, at canilang dinuabagui at canilang pinatay.

7 I)atapiia,t, ang hari ay nagalit ; at inutnsan ang caniyang
manga Imcbo, at pinucsa ang manga mamamatay-tauong
yaon, at simmog ang canilang ciudad.

8 Nang magcagayo,i, sinabi niya sa caniyang manga alipin.

Nababanda ang casalan, nguni,t, hindi carapatdapat ang
manga inanyayaban.

9 Pumaroon nga cayo sa manga x>inagsa3angaban ng manga
daan, at anyayaban ninyo sa casalan ang lahat ninyong
masumpungan.

10 At nangagsilabas ang manga aliping yaon sa manga
daan, at canilang tinipon ang lahat nilang nasumpimgan,
masasam'^ at magagaling ; at napuno nang manga inanya-
yahan ang casalan.

11 Datapua,t, pagpasoc ng hari upang tingnan ang manga
inanyayaban, ay doo,i, naquita niya ang isang tauo na bind!

nararamtan nang bibis casalan.

12 At sinabi nang hart sa caniya : Catoto, <^ and at pumasoc
icdo rito na ualang bibis casalan ? At si3^a,i, napipi.

13 Nang magcagayo.i, sinabi nang hari sa manga nagliling-

cdd : Gapusin ninyo ang manga paa,t, manga camiiy niya, at

itapon ninyo siya sa manga cadiliman sa labas : diyan na nga
ang pagtangis at ang pagngangalit nang manga ngipin.

14 Sapagca,t, marami ang manga tinatauag, datapua,t,

cacaunti ang manga hirang.
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A7ig salitaan tungcol sa buis.

X5 Nang macagayOji, nangagsialis ang manga fariseo, at

nangagpulong sila cung paano caya ang paghiili sa caniya sa

a7i6 mang pananalita.

16 At inutiisan nila sa caniya ang canilang manga alagad na
casama nang manga Herodiano, na nagsipagsabi : Maestro,

nalalaman naming icao ay mapagpatotoo, at itinuturo mo na
may catotohanan ang daan nang Dios ; at hindi ca nangingimi

canine man, sapagca.t, hindi mo tinitingnan ang calagayan

nang manga tauo.

17 Sabihin mo nga sa amin cung and sa acald mo : ^ Catuiran

baga na bumiiis cay Cesar, 6 Hindi ?

18 Datapiia,t, napagquiquilala ni Jesiis ang canilang casa-

maii, at sinabi sa caniia : ^; Baqnit ninyo aco tiniitucso, cayong
manga mapagpaimbabao ?

19 Ipaquita ninyo sa aquin ang salapi nang buis. At dinald

nila sa caniya ang isang denario.

20 At sinabi iiiyii sa caniia : ^ Canino ang larauang ito at

ang nasusulat?

21 Sinabi nila sa caniya: Cay Cdsar. Nang magcagayo,i,

sinabi niya sa caniia : Bayaran ninyo cay Cesar ang cay Cdsar,

at sa Dios ang sa Dios.

22 Pagcaringig nila nito ay nangagsipangiailalas, at siya,i,

iniuan, at nangagsialis.

Ang manga Saduceo at ang jpagcahuhay na mag-iiU,

23 Nang arao na yaon, ay lumapit sa caniya ang manga
saduceo, na nangagsasabing ualang pagcabubay na maguii,

at siya,i, canilang tinanong,

24 na sinabi : Maestro : sinabi ni Moises : Cung mamatdy
ang sino mang lalaqui na ualang manga anac, ay pacasdl ang

caniydng capatid na lalaqui sa asaua niya, at bigyan nang lipi

ang caniyang capatid na lalaqui.

25 Nagcaroon ng^ sa amin nang pitong magcacapatid na
lalaqui, at nagasaua ang panganay at namatay ; at sapagca,t,

hindi siya nagcaanac, ay iniuan niya ang caniyang asaua sa

capatid niyang lalaqui.
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26 Gayon din namdn ang nangyari sa pangalana, at sa

paiigatlo, liangang sa icapitd.

27 At sa cabulihulihan nilang lahat ay nainatay ang
babaye.

28 Sa pagcabuhay ngang mag-uli, ^^sino caya dodn sa pitd

ang magniguing asaua? sapagca,t, siya,i, naguing asaua nilang

labat.

29 lSIgani,t, sumagdt si Jesiis, at sinabi sa canila : Nangag-
cdcamali cayd, sa hindi pagcaalam nang manga Casulatan, at

hindi rin nang capangyariban nang Dios.

30 Sapagca,t, sa pagcabiibay na mag-ub' ay hindi na nang-
agsipagasaua at bindi pinagaasana, ciingdi gaya nang manga
angel sa Ian git.

31 Ngmii,t, tungcdl sa pagcabuhay na mag-uli nang manga
patay, <? hindi baga ninyo nabasa ang sinalita sa inyo nang
Dios, na sinabi

:

32 Acd ang Dios ni Abraham, at ang Dios ni Isaac, at ang
Dios ni Jacob ? Ang Dios ay hindi Dios nang manga patay,

cungdi nang manga buhay.

38 At nang maringig itd nang mga caramiban, ay nang-
agtataca sa caniyang manga arab

Ang daqiiilang ntos.

34 Datapua,t, nang maringig nang manga feriseo na cani-

yang naticom ang bibig nang manga saduceo, ay nangag-
catipon sila

;

35 At isd sa canila, na taga pagsalaysay nang cautusdn, ay
siya,i, tinandng ng isang tanong na siya.i, timifcucsd

:

36 Maestro, ^ alin baga ang daquilang utos nang cautusdn ?

37 At sinabi sa cani3^a ni Jesus : libiguin mo ang Pang-
inoDog iydng Dios nang boong pas6 mo, at nang boong calu-

lua mo, at nang boong pag-iisip mo.
38 rtd ang pangalo at ang daquilang utos.

39 At ang pangalaua,i, cauangis nitd : libiguin mo ang
capuS mo na gaya nang pag-ibig mo sa iydng sarili.

40 Sa dalaudng utos na ito,i, n^ooui ang boong cantusin,
^t ang manga profetgi..
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A7ig CristOfi, andc ni David,

41 At sa pagcacatipon nang manga fariseo, ay tinanong
sila ni Jesiis ng isang tanong,

42 na sinabi : (, And ang acald ninyo tungcdl cay Cristo ?

^, canino bagi siyang anac? Sinabi nila sa caniya: Cay
David.

43 Sinabi niya sa canila : /,Ciing gayo,i, baquit baga tina-

taimg siya ni David na Panginoon, sa Esp/ritii, na sinabi

:

44 Sinabi nang Panginoon sa aquing Panginoon: Mau-
po ca sa aquing canan, Hangang sa ilagay co ang iyong

manga caaiiay sa ilalim nang iyong manga pda.

45 Cung tinatauag nga siya ni David na Panginoon,

^ baquit nga baga siya,i, caniyang Anac ?

46 At sino ma;i, ualang macasagdt sa caniyd nang isdng

salita ; at sino ma,i, uala nang mangahas, bubat sa arao na
yadn, na turnanong pa sa caniya ng ano mang tanong.

Pmuldan ni Jesus ang manga escriba at manga fariseo.

no NANG magcagayo,i, nagsalita si Jesus sa caramihan
uQ at sa caniyang manga alagad,

2 na sinabi : Nangagsisiupo ang manga escriba at manga
fariseo sa luclucan ni Moises

:

3 labat nga na sa inyo,i, canilang ipagutos, ay ganapin
ninyo at gauin ; datapua,t, huag caydng gumau^ nang alins-

unod sa canilang mga gau^ ; sapagca,t, canilang sinasabi at

hindi nila guinagau^.

4 Sapagca,t, sila,i, nangagbibigquis nang mabibigat na pasan
at mahibirap na dalhin at iniaatang sa manga balicat nang
manga tauo; datapua,t, aayao niiang quilusin aug manga
pasdng iyan nang canilang daliri.

5 Datapua,t, guinagaua nila ang lahat nang canilang gau^
upang maquita nang manga tauo; sapagca,t, nagpapalapad

nang canilang filacteria, at nagpapalaqui nang manga laylayaa

7iang canilang manga damU,
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6 At canilang iniibig ang maDga panguloiig upoan sa

manga pagbapon at ang manga pangulong luclucan sa manga
sinagoga,

7 at ang manga pagpugay sa canild sa manga lansangan,

at ang sila,i, tauaguin nang manga tauong
j
Eabbi

!

8 Datapua^t, cayo,i, buag patauag na Eabbi; sapagca,t, iisa

ang inyong maestro, at cayong labat ay pauang m^gca-
capatid.

9 At buag ninyong tauaguing inyong ama ang sino man
sa lupa, sapagca,t, iisa ang inyong Ama, na nasa langit.

10 At huag din cayong patauag na maestro sapagca,t, iisd

ang inyong maestro, ang Cristo.

11 Datapua,t, ang pangulo sa inyo, ay maguiguing lingcdd

ninyo.

12 At ang nagmamataas ay mabababa ; at ang nagpapa-
cabab^, ay matataas.

13 DatapiTa,t, \ sa abd ninyo, manga escriba at manga fari-

seo, manga mapagpaimbabao ! sapagca,t, sinasarban ninyo
ang cabarian nang langit sa harapan nang manga tauo;

Bapagca,t, cayo,i, hindi pmnapasoc, at ang manga nagsisipasoo

ay hindi ninyong bayaang pumasoc.

14.
i
Sa aba ninyo, manga escriba at manga fariseo, manga

mapagpaimbabao ! sapagca,t, linalamon ninyo ang manga
bahay nang manga babayeng bao, at inyong dinadabilan ang
manga mahahabang panalangin : dabil dito ay tatangap cayo
nang lalong malaquing cabatulaii.

15
i
Sa aM ninyo, manga escriba at manga fariseo, manga

mapagpaimbabdo ! sapagca,t, inyong b'nilibot ang dagat at

ang lup^ sa pagbanap nang isang inyong cacampi* at

cnng siya,i, magcagayon, ay guinagana ninyong ibayo ang
higuit nang sa caniya,i, pagcaanac nang infierno cay sa

inyo.

16
I
Sa aba ninyo, manga tagaacay na buldg ! na inyong

sinasabi : Cung ipanumpa nino man ang templo, ay ualang
and man ; datapua,t, Cnng ipaiuimp^ nino man ang guinto

nang templo, ay may c^ntangaii.

• naluca}?at sa pagcajudio.
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17
i
Manga mangmang at manga biilag ! (, aim nga baga ang

lalong malaqui ang gmnt5, 6 ang templo na dumaraquM
sa guinto?

18 At : Cung ipanampa nino man ang altar, ay ualang

and man ; datapua,t, cung ipanumpa nino man ang bandog

na nasa ibabao 7iang altar, ay may cautangan.

19 1 Manga bulag !
l,
ab'n baga nga ang lalong malaqui

:

ang bandog, 6 ang altar na dumaraquila sa bandog?

20 Caya,t, ang ipinanunumpa ang altar, ay ipinaaiinumpj^

ang altar, at ang labat na nasa ibabao nang altar.

21 At ang ipinanunumpa ang templo, ay ipinanunumpa ang

te?7iplOy at yaong tumatahan sa teviplo,

22 At ang ipinanunumpa ang langit, ay ix)inanunumpa ang

luclucan nang Dios, at yaong nalulucloc sa luclucan.

23
i
Sa aba ninyo, manga escriba at manga fariseo, manga

mapagpaimbabao ! sapagca,t, sinisingil ninyo ang sa icapuo

nang yerba buena, at nang anis, at nang comino, at inyong

pinababayaang di guinagaua ang lalong manga malalaquing

bagay nang cautusan, na dl iha^t, ang tapdt na pagbatol,

at ang pagcaauS., at ang pananampalataya
;
quinacailangang

gaum ninyo ang manga bagay na ito, at huag pabayaang di

gauin yaong manga iba.

24
i
Manga tagaacay na bulag, na inyong sinasal^ ang lamoc,

at linulunoc ninyo ang camello !

25
i
Sa aba ninyo, manga escriba at manga fariseo,

manga mapagpaimbabao! sapagca,t, inyong linilinis ang

dacong labas nang copa at nang pingan, datapua,t, sa loob

ay puno nang panglulupig at nang manga labis na cata-

eauan.

2S
i
Bulag na fariseo ! linisin mo muna ang dacong loob nang

copa at nang pingan, upang malinis naman ang caniyang

dacong labas.

27
i
Sa aba ninyo, manga escriba at manga fariseo, mga

mapagpaimbabao ! sapagca,t, catulad cayo nang manga libing-

angpinaputi na, may anyong magaganda sa labas; datapua,t,

sa ioob ay puno nang manga buto nang manga patay at nang

labat na carimarimarim.
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28 Gayon din naman cayo, sa labas ay nagaanydng banal

cayd sa manga tauo ; datapua,t, sa loob ay puno cayd nang
pagpapaimbabao at nang catampalasanan.

29 j Sa aba ninyo, manga escriba at manga fariseo, manga
mapagpaimbabao ! sapagca,t, itinatay5 ninyo ang manga
libingan nang manga profeta, at inyong gninagayacan ang
manga libingan nang manga banal,

30 at sinasabi ninyo : Cmig cami sana ang nabnbuhay
nang manga panabdn nang aming manga magulang, liindi

dism cami nacaramay nila sa pagbiibulios nang dugd nang
manga profeta.

31 Caya,t, nagpapatotdo cayd sa inyong sarili, na cayoj,

manga anac niyadng manga nagsipatay sa manga profeta.

32 Piinoin nga ninyo ang tacalan nang inyong manga
magulang

!

33
i
Manga ahas, lahi nang manga olopdng !

{,
paanong

macauauala cayd sa caparusahan sa infierno ?

34 Caya,t, narito, inuutusan co sa inyo ang manga profeta,

at manga pantas, at ma nga escriba; at sa canila,i, ang
manga iba,i, inyong papafcaym at ipapaco sa cruz, at ang
manga iba sa canila,i, inyong papaluin sa inyong manga
sinagoga, at sila,i, inyong paguusigiiin sa bayan-bayan.

35 Upang mahulog sa inyo ang lahat nang banal na dug6
na nabubos sa ibabao nang lap^, biihat sa diigo nang banal na
si Abel hangang sa dugo ni Zacarias, na anap ni Barachias,

na pinatay ninyo sa pag-itan nang Santuario at nang altar.

36 Catotohanang sinasabi co sa inyo na darating ang lahat

nang itd sa lahing itd.

37
i
Oh Jerusalem ! j Jerusalem ! na pumapata}^ sa manga

profeta, at bumabato sa manga inuutusan sa caniya,

i
macailang inibig cong tipunin ang iydng manga anac, na
gaya nang pagtitipon nang inahmg manoc sa caniyang manga
sisiu sa ilalim nang caniyang manga pacpac, ay aayao ca

!

38
i
Narito ! sa inyo,i, iniiuang ualang and man ang inyong

bahay.

39 Sapagca,t, sinasabi co sa inyo, na buhat ngaydn ay hindi

ninyo acd maquiquita, hangang sa inyong sabihin : j Mapalad
ang pumaparito sa pangalau naiig Panginoou !



SAN MATEO 24. 75

Ang pangangaval na hiimuhuld : Ang pasimula nang

manga paghihirap.

MAT LUMABAS si Jesus sa templo at siya,i, lumalacad,

at lumapit sa caniya ang caniyang manga alagad, upang
sa caniya,i, ituro ang manga edijficio nang templo.

2 Datapiia,t, siya,!, sumagot, at sa canila,i, sinabi : <^ Hindi

ninyo naquiquita ang lahat nang bagay na ito ? Catotoha-

nang sinasabi co sa inyo, na uala matira ditong ng isang

bato sa ibabao nang capuS* hato, na hindi iguigiiiba.

3 At nang siya,i, nauupo sa bunddc nang manga Oliva,

lumapit sa caniya nang bucod ang manga alagad, na nagsi-

pagsabi : Sabihin mo sa amin, (, cailan mangyayari ang manga
bagay na ito, at and ang maguiguing tanda ng iyong pagparito,

at ng catapusan nang panahon?
4 At sumagot si Jesiis, at sinabi sa canila : Mag-ingat cayo

na huag cayong paraya canino man.
5 Sapagca,t, marami ang paririto sa aquing pangalan, na

sasabihing : Aco ang Cristo, at mararayd nila ang marami.

6 At macacaringig cayo nang manga pagbabaca, at manga
alingaongao nang manga pagbabaca: ingatan ninyo na huag
cayong magulomihanan ; sapagca,t, quinacailangang ito,i,

mangyari ; datapua,t, hindi pa ito ang uacas.

7 Sapagca,t, magtitindig ang isang nacidn laban sa nacion,

at ang isang caharian laban sa caharian, at magcacagutom, at

lilinddl sa manga iba,t, ibang lugar.

8 Datapua,t, ang lahat nang manga bagay na itd, ay pasimu-

la nang manga cahirapan.

9 Cung magcagayon ay cayo,i, ibibigay sa capighatian, at

cayo,i, pax-)atayin, at cayo,i, capopootan nang lahat nang
manga nacidn dahil sa aquing pangalan.

10 At cung magcagayOji, maraming matitisod ; at mangag-
bibigayan ang isa sa isa ; at mangapopoot ang is4 sa isa.

11 At mangagsisilitao ang maraming di tunay na profeta

at canilang daday&in ang marami.

12 At dahil sa pagsaganS nang catampalasanan, ang pag-

ibig sa capud tduo nang marami ay Ulamig:
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13 Datapua,t, ang manatili hangang sa cauacasan ay mali-

ligtds.

14 At ipangangaral ang evangeliong itd nang caharian sa

boong sanglibntan sa pagpapatoido sa labat uaiig manga
nacion ; at cung magcagayo,i, clarating ang uacas.

Ang pangangaral na humithuJd (carugfong) : Aftg

malaquing pagcacasaquit.

15 Pagcaquita nga ninyo sa Liigar Santo ng manga calu-

pitlupit na paguasac, na sinabi sa pamainag-itan nang
profetang si Daniel, (unauain nang biimabasa)

;

16 Cung magcagayo,i, tumacas at mangagsipardon sa

manga bunddc, ang manga nasa Judea
;

17 At luiag raanaog ang snmasabubnngan at huag man
lamang pumasoc ux)ang cumuha nang ano man sa caniyang
babay

;

18 at ang sumasabuquid ay huag magbaHc upang cumuha
ng caniyang balabal,

19 Datapua,t,
j
sa aba nang manga buntis, at nang manga

nagpapasuso sa manga arao na yadn !

20 At ipanalangin ninyo, na huag mangyari ang pagtacas
ninyo sa panahdng tagguinao, 6 sa sabado

;

21 sapagGa,t, cung magcagayo,i, magcacaroon nang mala-
quing capighatian, na di pa nangyayari magbuhat sa unang
mul^ nang sanglibutan hanga ngaydn, at hindi cailan man
mangyayari pa.

22 At cungdi pinaicli ang manga arao na yadn, ay ualang
lamang macaliligtas ; datapua,t, dahil sa mga hirang ay
paiicliin ang manga arao na yadn.

23 Cung magcagayon, cung ang sino ma,i, sa inyo,t,

magsabi: Narito, ang Cristo, d nariyan; huag ninyong
paniual^an.

24 Sapagca.t, may mangagsisilitao na manga hindi tunay na
Cristo, at manga hindi tunay na profeta, at magpapaquita
manga malalaquing tanda at manga cababalaghan ; and
pa,t, dadayain, cung mangyayari, sampuo nang manga hirang.

25 Narito, ipinagijauna co nang sinabi sa inyo.
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26 Caya iiga, cung sa inyo.i, canilaiig sabibin :
\
Narito, si-

ya,i, nasa sa ilang ! biiag cayoiig kimabas.
i
Narito, sa ma-

nga sibd ! huag ninyong paiiiualaan.

27 Sapagca,t, gaya nang quidlat na siunisilang sa casilanga-

nan at naqiiiquita bangang Ra caluimraii, gayon din naman
ang pagparito nang Anac nang tano.

28 Saan man naroon ang bangcay, ay doon magcacatipon
ang manga lauin.

Ang pangaral na ImmuJmld (carugtong) : Ang pagparito

nang Andc nang tmio.

29 At pagcaraca,i, pagcatapos nang manga capighatian sa

manga arao na yaoii, ay magdidilim ang arao, at hindi

magliliuaDag ang buan, at mangalalaglag ang manga bi-

ttiia sa langit, at mangangatal ang manga capangyarihang
sa calangitan

30 At Cling raagcagayon ay L'litao ang tandanang Anac nang
tano sa langit ; at cung magcagayo,i, niangababapis ang
labat nang manga ancan sa bapa, at maqiiiquita nila ang Anac
nang tano na pariritong nasa manga ojapaap nang langit, na
may capangyarihan at malaquing caliialljatian.

31 Afc uutiisan niya ang caniyang manga angel na taglay ang
matinding tnnog nang pacacac, at caiiiiang titipiinin ang
caniyang manga birang sa apat na panig nang sang-libufcan,

mula sa isang diilo nang langit bangang sa cabila.

32 Ba biguera nga ay pagaralan ninyo ang caniyang
talinbagS.. Pagca nananariua na ang canij^ng sanga,

at sumiisripliDg ang manga dahon, nalalaman ninyo na
malapit na ang tag-arao.

33 Gayon din naman cayo, pagca naquita ninyo ang labat

nang bagay na ito, talastasm ninyo na malapit na, nasa

manga pintiian.

34 Catotohanang sinasabi co sa inj-o na hindi Hlipas ang
mga tano ngayon, bangang maganap ang labat nang manga
bagay na ito.

35 Ang langit at ang lupS ay lilipas datapua,t, ang aquing

manga uica ay di lilipas.
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A7ig pangaral na hicmuhiildy (carugtong) : Pangaral

tungcol sa pag-iingat,

36 Nguni,t, tungcol sa arao at oras na yaon sino ma,i, ualang
nacaaalam, cahiman ang manga angel sa langit, cahiman
ang Anac, cungdi ang Amd lamang.

37 At cung paano ang manga arao ni No^, gayon din
naman ang pagparito nang Anac nang tano.

38 Sapagca,t, gaya nang manga arao bago naggunao, na
nangcigsisicain at nangagsisiinom, na napacacasal at ipinaca-

casa] hangang sa arao na pumasoc sa daong si Nod
39 At hindi nila naquilala hangang dumating ang paggunao,

at sila,i, tinangay na lahat
;
gayon din naman ang pagparito

nang Anac nang tauo.

40 Cung magc^gayOji, pasa sa parang ang dalaua ; ang isa,i,

dadalhin, at ang isa,i, iiuan

:

41 Dalauang babayeng gumiguiling sa isang guilingan ; ang
isa,i, dadalhin, at ang isa,i, iiuan.

42 Magpuyat ng^ cayd, sapagca,t, hindi ninyo nalalaman
cung anong arao paririto ang inyong Panginoon.

43 Datapuajt, ito,i, talastasin ninyo, na cung maalaman
nang pun& sa sambahayan cung anong oras darating ang
tulisan, ay magpupuyat, at hindi niya pabay&ang tibaguin
ang caniyang bdhay.

44 Caya ngli, caydji, mangagsipaghanda narnan, sapagca,t,

paririto ang Anac nang tauo sa oras na hindi ninyo iniisip.

A7ig pangaral na Jumiuhidd, (carugtong) : Talinhagd

tungcol sa dalauang alipin,

45 i Sino ng^ baga, ang aliping tapat at matalino na pinag-
catiual^an nang caniyang panginoong mamahald sa caniyang
sambahayan, upang sila,i, bigyan nang pagcain sa capana-
hunan ?

46 Mapalad yadng aliping cung dumafcmg ang caniyang
panginoon, ay mdratnan siyang gayon ang caniyang guina-

gauib.
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47 CatotobanaDg sinasabi co sa inyo iia sa caniya ay
ipagcacatiuala ang lab at niyaiig pagaari.

48 Datapua,t, cung ang masamang aliping yaon ay sabihin

sa caniyaog puso: Nalalaon angaquing panginoon;

49 at magpasimulaDg bugbuguiii ang caniydng manga
capua ab'pin, at maquicaia at maquipaginoman sa manga
lasmg,

50 JDarating ang panginoon naiig aliping yaon, sa arao na
di niya hinibintay, at sa oras na hindi niya nalalaman

;

51 at siya,i, pacapapaloin at isasama ang caniyang bahagui

nang D:iangia; mapagpainibabao ; diyan na ang pagtangis at

pagngangalit nang manga ngipin.

Ang pangaral na liumuhuld : (carugtong) : Talinhagd

tungcol sa sampnong dalaga.

OR CUNG magcagayon ay macacatalad ang caharian nang
uSJ langit ng sampuong dalaga, na tinangnan ang canilang

manga ilaoan at sila,i, lumabas upang salubungin ang
esposo.

2 At manga mangmang ang limd sa canila, at matatalino

ang lima.

3 Sapagca,t, ang manga mangmang nang canilang dalhin

ang canilang manga ilaoan, ay hindi sila nangagdala nang
langis.

4 Datapua,t, ang manga matatalino, ay nangagdala nang
langis sa canilang sisidlan na casama nang canilang mga
ilaoan.

5 At samantalang nalalaon ang esposo, ay nangagantoc
na lahdt, at nangacatulog.

6 Datapua,t, pagcahating gabi ay may sumigao Ndrito,

ang esposo : lumabas cayo upang salubuiigin siya.

7 Nang magcagayon ay nangagsipagbangong lahat ang
manga dalagang yaon, at inihanda ang canilang manga
ilaoan.

8 At sinabi nang manga mangmang sa manga matatalino

:

Bigyan ninyo cam! nang inyong langis, sapagca,t, nangam-
amatay ang aming manga ilaoau.
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9 Datapna,t, nangagsisagot ang marjga matatalino na
sinabi : Baca sacaling cami,i, cnlangin at Gs,y6, pumarodn
miina cayd sa manga nagbibili, at buinili cayo nang sa inyo.

10 At samautalang sila.i, pumaparooii sa pagbili, ay duma-
ting ang esposo ; at ang manga nahabanda ay nangagsi-

pasoc na casama niya sa pagcacasal, at isioara ang pinto.

11 Pagcatapos ay nangagsirating naman ang manga ibang
dalaga na nagsipagsabing Guinoo, Guinoo, biicsan too cami.

12 Datapua,t, samagot siya, at sinabi : Catotohanang sina-

sabi CO sa inyo, na bind! co cayo naquiqnilala.

18 Magpuyat, nga, cayd, sapagca,t, hindi ninyo nalalamau
ang arao at ang oras

!

Ang pangaral na himitbliuld (canigtong) : Talinhagd

tungcol sa mariga talento,

u Sapagca,t, tnlad sa isang tauo ; na ng paroroon sa ibang
lupain ay tinanag ang caniyang sariling manga alipin, at

ipinamahala sa canila ang caniyang manga cayamanan.
15 At ang isa,i, binigyan niya nang limang talento, ang

isa,i, dalaua ang isa,i, isa ; sa baua,t, isa,i, ayon sa caniydng

iba,t, ibang caya ; at naglacbay.

10 Pagdaca,i, ang tumangap nang limang talento, a]

yumaon at ipinangalacal niya ang salaping yadn, at siya,i

naquinabang nang lima pang talento.

17 Gayon din ang tu7na?igap nang dalaua, ay naqninaban^
nang dalaua pang talento.

18 Datapna.t, ang tiniiangap nang isa, ay yumaon at humu
cay sa lup^, at itinago ang salapi nang caniyang panginoon.

19 Pagcatapos ng mahabang panahdn, ay dumatfng an
panginoon nang manga aliping yadn, at naquipagbusay s

canila.

20 At ang tumangap nang limang talento, ay lumapit g

nagdala nang lima pang talento, na sinabi : Panginoon, bini^f

yan mo acd nang limang talento ; narito, aco,i, naquinabai]

nang lima pang talento.

21 Sinabi sa caniya nang caniyang panginoon : Mabufcir

gau^, mabait at tapat na alipin; nagtapat ca sa cacauni
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ilalagay cata sa paviamahald nang marami. camtan mo
aiig tua nang iycSng panginoon.

22 At lumapit naman ang ttimangdp nang dalauang talento,

at sinabi : I^angiaoon, binigyan mo aco nang dalauang talento,

narito, aco,i, naquinabang nang dalaiia pang talento.

23 Sinabi sa caniya nang caniyang panginoon : Mabuting
gau^, mabait tapat na alipin ; nagtapat ca sa cacaunti, ilalagay

cata sa pamamahald nang marami, camtan mo ang tu^

nang iyong panginoon.

24 At Imna.pit naman ang tumangap nang isang talento,

at sinabi : Panginoon, naquilala cata na icao ay tauong ma-
tigas na hob, na gumagapas ca sa hindi mo hinasican at nag-

aani ca sa di mo sinabugan

;

25 At natacot aco, at aco,i, yiimaon at aquing itinago sa

lopa ang talento mo, narito ang iyong sarili.

26 Datapua,t, sumagdt ang caniyang panginoon, at sinabi

sa caniya : Aliping masama at tamdd : Naalaman mong aco,i,

gumagapas sa hindi co hinasican, at umaani sa hindi co

sinabugan

:

27 yayamang gayo,i, ibinigay mo sana ang aquing salapi sa

manga nangangalacal nang salapi, at nang sa aquing pagdat-

ing ay tinangap co sana ang ganang aquing sampu6 nang
paquinabang.

28
i
Alisin, nga, ninyo sa caniya ang talento, at ibigay ninyo

sa may sampuong talento

!

29 Sapagca,t, ang lahat na mayroon, ay bibigyan pa, at

siya,i, magcacaroon nang sagana ; nguni,t, ang ual^, sampuo
nang tinatangquilic ay aalisin sa caniya.

30 At ang aliping ualang casaysayan ay inyong itapon sa

manga cadiliman sa labas : diyan na ng^ ang pagtangis at ang
pagngangalit nang manga ngipin.

Ang pangaral na kwrnuhuld (uacds) : Ang htthaTj na
naldng hangdn at ang ualang hangdng man§a

caparusahan,

31 Datapua,t, pagparito nang Anac nang tauo na sumasa
caniyang calualhatian, na casama niyd ang lahdt nang
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manga angel, cnng magcagayo,i, lulucloc siya sa luclucan

nang caniyang calualhatian.

32 At titipiinin sa harap niya ang lahat nang manga
nacidn ; at sila,i, pagbubucdinbucdm niya na gaya ng pag-
bubucddbucdd nang pastor sa manga tupa at sa manga
cambfng

;

33 At ilalagay niya ang manga tupa sa caniyang canan,
datapua,t, sa caniyang caliua ang manga cambing.

34 Cung magcagayOji, sasabihin nang Hari sa manga nasa
caniyang canan : Half cayo, manga pinagpalS- nang aquing
Ama, manahin ninyo ang cahariang nahahanda sa inyo
buhat nang lalangfn ang sang-libutan.

35 Sapagca,t, aco,i, nagutom, at aco,i, inyong pinacain

;

aco,i, naiihao, at aco,i, inyong pinainom ; aco,i, nangibang
lupS<, at inyo acong pinatiiloy

;

36 Hubad at inyo acong pinaramtan; aco,i, nagcasaquft afc

inyo acong dinalao ; aco,i, nflbilango at inyo acong pina-

roonan.

37 Cung magcagayo,i, sa^sagutm siya nang manga banal, na
sasabihin : Panginoon, ^ cailan ca namin naquitang nagugu-
tom, at pinacain ca namin ; 6 nauuhao, at pinainom ca ?

38 I,
Cailan ca namin naquitang nangfngibang bayan, at

pinatuloy ca ; d hubad, at pinaramtan ca ?

39<iAt cailan ca namin naquitang may saquit d nasa
bilanguan, at dinalao ca namin ?

40 At sasagot ang Hari at sasabihin sa canila : Catotohanang
sinasabi co sa inyo, na yamang inyong guinau^ sa isd sa

manga maliliit na itong aquing mga capatid, ay sa aquin
ninyo guinaua.

41 Cung magcagayOji, sasabihin naman niya sa manga
nasa caliu^ : \ Lumayo cayd sa aquin, manga sinumpa,
cayo,i, pasa apdy na ualang hangang, inihanda sa diablo at

sa caniyang manga angel

!

42 Sapagca,t, aco,i, nagutom at hindi ninyo acd pinacain

:

aco,i, nauhao at hindi ninyo acd pinainom

;

43 aco,i, nangibdng bayan ay hindi ninyo acd pinatuloy
;

hubdd ay hind) ninyo acd pinaramtan; may saquit at

nibibilango ay hindi ninyo acd dinalao.
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44 Cung magcagayon, sila naman ay sasagot na magsisi-

pagsabi : Panginoon, (, cailan ca namin naquitang nagugutom,
6 nauuhao, 6 nangingibang bayan, 6 hubad, 6 may saquit, 6
nabibilango, na hindi ca pinaglingcuran ?

45 Cnng magcagayo,i, sila,i, sasagutin niya na sasabihin:

Catotohanang sinasabi co sa inyo, na yamang hindi ninyo
guinaua sa manga malilit na itd, ay hindi ninyo guinau^ sa

aqnin.

46 At mangapapardon itd sa nalang hangang caparnsahan,
datapua,t, ang manga banal ay sa ualang hangang bnhay.

Ang pagpu'pulong nmig manga sacerdote.

no AT NANGYAEI na nang matapos ni Jesus ang lahat na
uU manga salitang itd, sinabi niya sa cani3'ang manga alagad

:

2 Nalalaman ninyo na pagcaraan nang dalauang arao ay
darating ang pascua, at ibibigay ang Anac nang tauo, upang
siya,i, ipaco sa cruz.

3 Nang magcagayo,!, ang manga pnno nang manga
sacerdote, at ang manga matatanda sa bayan ay nangagcatipon
sa palacio nang daquilang sacerdote, na tinatauag na Caifas.

4 At sila,i, nangagpulong upang hulihin si Jesus sa pama-
mag-itan nang dayd, at siya,i, patayin.

5 Datapua,t, sinabi riila : Huag sa capistahan, bac^ i^^'g-

caguld sa bayan.

Ang pagJiapon sa Bethania.

6 At nang nasa Bethania si Jesus, sa bahay ni Simdn
ang leproso,

7 dumating sa caniya ang isang babaye na may daldng

isang sisidlang alabastro, na pimd nang ungiiento na
totdong mahalagd at ibinuhos sa caniyang ulo, saman-
talang siya,i, nacahilig sa dnlang.

8 Datapua,t, nang maquita itd nang manga alagad ay
nangagalit, at sinabi: (^ Andngcapacanati nangpag-aacsayang

itd?

9 Sapagca,t, ito,i, maipagbibili sa malaquing halagd, at

maibibigay sa manga duc-h^.
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1^ Datapim,!;, pagca-alam ni Jesus, ay siiiabi sa canila

:

I Bacp-iit iiinyo binabagabag ang babaye ? Gumaua nga siya

sa aqiiin iiang mabuting gana.

11 Sapagca,t, laguiiig oasa inyo ang manga ducha ; data-

piia,t, acOji, bindi iagning nasa inyo.

12 Sapagca,t, sa pagbubuhos niya nitdng ungliento sa aquing
catauan ay ito,i, guinaua niya upang aGO,i, ibanda sa pagli-

libing.

13 Catotohanang sinasabi co sa inyo na saan man ipangaral

ang evangeliong ito sa boong sang-libutan, ay sasaysaym din

ang gainaua ng babayeng ito sa pagaalaala sa caniya.

Ang Jialagd 7imig jpaglililo.

14 Nang magcagayo,i, isa sa labfngdalaua, na tinatauag

na Judas Iscariote, naparoon sa manga puno nang manga
sacerdote,

15 At sinabi niyd : l And ang ibig ninyong ibigay sa aquin

at siya^i, ibibigay co sa inyo? At siya,i, tinimbangan nild

nang tatlompuong salapmg pilac.

la At bubat ng panabong yao,i, bumabana^p siya nang
mabuting pagcacataon upang caniyang ibigay si Jestts.

Ang htding Fascita ; ang handl na paghapon.

17 At nang unang arao nang manga tinapay na nalang
levadura, naogagsilapit ang manga alagad cay Jesus, na
nagsipagsabi :

i,
Saan mo ibig na ipaghanda ca namin upang

cumain ng pascua?

18 At sinabi niya: Pumaroon cayo sa ciudad, sa gaydng
tauo, at sabib in ninyo sa caniya : Sinasabi nang Maestro

:

Malapit na ang aquing panabdn ; sa ij'dng babay magpapascd
acd sampuo nang aquing manga alagad.

19 At guinaua nang manga alagad ang ayon sa ipinagutos

sa canila ni Jesiis, at nagbanda sila ng pascua.

20 At ng clumating ang bapon siya^i, bumilig sa dulang na
casama ang labingdalauang alagad.

21 At samantalang sila,i, cumacain, ay sinabi sa canila

:

Catotohanang sinasabi co sa inyo, na aco,i, ipagcacanul5

nang is4 sa inyo.
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22 At sila,i, namanglao na inainam; at nagpasimul^ ang
fcaua,t, isa na magsabi sa caniya: ^Aco baga Panginoon?

23 At siya,i, snmagdtj at sinabi : Yaong casabay cong isaosao

aug cdmay sa pingan, iyan ang magcacannlo sa aqnin.

24 Ang Anac nang tano ay papanao ayon sa nasiisulat

tungcol sa caniya; clataptia,t, jsa aba niyaong tauong nagca-

canulo sa Anac nang tauo ! Mabuti pa sana sa tauong yaon
cung Hindi siya ipinanganac.

25 At si Judas, na sa caniya,i, nagcacanulo, ay sumagdfc at

nagsabi : (^ Acd baga, Rabi ? Sinabi niya sa caniyd : Icdo ang
nagsabi.

26 At nang sila,i, cumacain, dumampot si Jesus nang
tinapay, at benendicionan, at hinati, at ibinigay sa manga
alagdd, at sinabi ; Inyong abutin, canin ninyo : itd ang aquing

cataudn.

27 At dumampot siya ng isang copa, at nagpasalamat, at

ibinigay sa canila, na sinabi : IJminom caydng lahat diyan
;

28 Sapagca,t, itd aiig aquing dugd nangBagong Tipan, na,

mabubuhos dahil sa marami sa icapagpapatauad nang manga
casalanan.

29 Datapua,t, sinasabi co sa inyo, na buhat ngaydn ay hindi

na acd linom nang bunga nang uvas, hangang sa arao na

j*idn na iinumin cong bago na casama co cayd sa caharian

nang aquing Ama.
30 At pagcaauifc nila ngisang himno, ay pumaroon sila sa

bunddc nang manga Olivo.

Si PedrOfi, pinaunakan,

81 Nang magcagayo,i, sinabi sa canild ni Jesus : ] Caydng
lafcat ay mangatitisod sa aquin sa gabing itd; sapagca,t,

nasusulat: Susugatan co ang pastor, at mangangalat ang
cauan nang manga tnpa.

32 Datapua,t, pagcapagbaijgon co, mauuna acd sa inyo sa

Galilea.

38 Datapua,t, sumagdt si Pedro, at sinabi sa caniyd : Cung
ang lahat mangatisod sa iyd, aco,i, cailan ma,i, hindi

matitisod.



86 SAN MATEO 26.

M Sinabi sa caniya ni Jesus : Catotohang ang sinasabi co sa

iyo, nasa gabing itd, bago tumalaoc ang manoc, ay icacail^

mo acong macaitld.

35 Sinabi sa caniya ni Pedro : Cahi ma,t, aco,i, mamatay
na casama mo ay hindi quita icacaila. Gayon din ang
sinasabi nang lahat nang manga alagad.

Si Jesus sa Getsemani,

36 Nang magcagayoj, dumatmg si Jesus na casama sila sa

isdug lugar na tinatauag na Getsemani ; at sinabi sa cani-

yang manga alagad :
i
Manpo cayo rito, samantalang aco,i,

pumaparoon dodn, at manalangin

!

37 At caniyang isinama si Pedro at ang dalauang anac ni

Zebedeo at nagpasimula siyang namanglao at Danghimd.

38 Nang magcagayo,i, sinabi niya sa canila : Namamanglao
na mainam ang calnhia co hangdog sa camatayan ; aiatira

cayd rito at maquipagpuyat cayd sa aquin.

39 At lumacad siya sa daco X-)a rodn,siya,i, nagpatirap^, at na-

nalangin, na nagsabi : j
Aoaa co, cnng baga mangyayari ay

macaraan sa aquin ang copang itd! nguni,t, huag ang ibig co,

cungdi ang ibig mo.
40 At lumapit siya sa caniyang manga alagad, at sila,i, cani^

yang naratnang nangatutniog, at sinabi cay Pedro : (, Baquit,

hindi cayd nangyaring naquix)agpuydt sa aquin nang isang

41 oras? Cayo,i, magpuyat at manalangin, upang cayo,i,

huag pumasoc sa tucsd ; ang espiritu sa catotohanan ay handa
datapua,t, mahinS ang lamdn.

42 Mull siyang umalis bilang icalana, at nanalangin, na
sinabi : [ Ama co, cungdi inangyaring macaraan itd, cungdi
inumin co, mangyari ang iydng calooban

!

43 At muli siyang nagbalic, at sila,i, caniyang naratnang
nangatutulog : sapagca.t, totdong nabibigatan ang canilang

manga mata.

44 At muli niya silang iniuan, at umalis at nanalanging
bilang icaitld na sinabing muli ang gayon ding manga salita.

45 Nang magcagayo,i, nagbalic sa caniyang manga alagdd,

at sinabi sa canila : i Matulog na ca^^d, at magpabingaldy

!
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ndrito, malapifc na ang oras, at ang Anac nang tauo ay
ipinagcacanulo sa manga camay nang manga macasalanan.

46 Mangagbangon cayo, hayo na tayo : narito, malapit aa
ang nagcacanulo sa aquin.

Pagdaquip cay Jesus.

47 At samantalang nagsasalita pa siya, narito, dumatmg
Bi Judas, isa sa labingdalaua, at casama niyd ang isang lubhang
maraming tauong may manga tabac at manga panghampas
mnla sa manga puno nang manga sacerdote, at sa manga
matatanda sa bayan.

48 At ang magcacanulo sa caniya ay binigyaii sila ng isang

hudyat, na sinabi : j Ang aqiiing hagcan, yaon nga, liiilihin

ninyo siya

!

49 At pagdaca,!, lumapit siya cay Jesus, at sinabi : \ Abd,

Eabi ! At siya,i, hinagcan.

50 At sinabi sa caniya ni Jesus : Catoto, gauin ino na andng
dahil nang pagparito mo. Nang magcagayon ay nangag-
silapit, at canilang sinungaban si Jesiis, at siya,i, canilang

hinuli.

51 At narito, ang isa sa manga casama ni Jesiis, ay iniunat

ang caniyang camiiy, binunot ang caniyang tabac, at

sinugatan ang alipin nang daquilang sacerdote, at tinagpds ang
caniyang tainga.

52 Nang magcagayo,i, sinabi sa caniya ni Jesiis : Ilagay mo
uli ang iyong tabac sa caniyang quinalalagyan ; sapagca,t,

ang lahat nang nagtatangan nang tabac, ay sa tabdc mama-
matay.

53 (^ 6 inaacalS mo na hindi aco macapamamanhfc sa aquing

Ama, at padadalhan aco, niya ngayon din nang mahiguft sa

labing-dalauang legiong* manga angel ?

54 i Cung gayo,i, paano bagang matiitupad ang manga
Casulatan, na nangagsasahijig ganiydn ang nauucol na
mangyari ?

55 Nang oras na yao,i, sinabi ni Jesiis sa caramihan

:

(^ Cayo,i, nangagsilabas na parang laban sa isang tulisan, na

• May manga anim na libo baiia,t, isang legi6u.
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may maDga tabac at manga panghampas upang hulihin aco ?

Arao arao ay nauup6 aco sa templo, na nagtuturo, ay hindi

niriyo aco hinuli.

50 Datapua,t, nangyari ang lahdt nang ito, upang panang
matupad ang manga Casulatan nang manga profeta. Nang
magcagdyo,i, iniuan siya nang lahat na manga alagad, at

nangagsitacas.

Si Jesus sa harapdn nany Sanedrin.

57 At ang manga nagsihuli cay Jesus ay dinala siya Ea
daquilang sacerdoteng si Caifas na doo,i, nangagcacapisan ang
manga escriba at manga matatanda.

58 Datapua,t, si Pedro,i, sumunod sa caniya sa malayo
hangang sa patio nang daquilang sacerdote at siya,i, pumasoc
sa loob, at naquiumpoc sa mga algnacil ; upang maquita niya
ang uacas.

59 At ang manga puno nang manga sacerdote, afc ang
boong capisanan, ay nangagsisihanap nang casinungalingang
sacsi laban cay Jesus upang siya,i, ipapatay.

60 At hindi sila nangacasumpong, baga man maraming
nangagsiharap^ na manga sacsing sinungaling: datapua,t,
pagcatapos ay dumating ang dalaua,

61 na nangagsabi : Sinabi nitd : Maiguiguib^ co ang
templo nang Dios, at maitatayo co sa loob ng tatldng arao.

62 At nagtindig ang daquilang sacerdote, at sinabi sa caniya.

i Uala cang isinasagdt na and man ?
<?,
and ang sinasacsihan

nang manga ito laban sa iyd ?

63 Datapua,t, hindi umiimic si Jesus. At sinabi nang
daquilang sacerdote sa caniyd : j Ipinamamanhic co sa iyd sa
pa7igala7i nang buhay na Dios, na sabihin mo sa amin cung
ic'Ao ang Cristo, ang Anac nang Dios.

64 Sinabi sa caniyd ni Jesus : Icao ang nagsabi : nguni,t,
sinasabi co sa inyo na buhat ngaydn ay inyong maquiqnita
ang Anac nang tauo na nacaup6 sa canan nang capangyarihan
nang Dios, afc pumaparito na nasa manga alapaap nang
langit.

65 Nang magcagayo,!, pinunit nang daquilang sacerdote
ang caniyang manga damit, na sinabi : Nagsabi siya nang



SAN MATEO 26 & 27. 89

capiisungan: ^ano pang cailaugaii natin iig manga sacsi?

Narito, ngayo,i, naringig ninyo ang capiisungan.

66 6 Ano ang acalS, ninyo ? Sumagot sila at canilang sinabi

:

Marapat siya sa camatayan.

67 Nang magcagayo,], linuraan nila ang caniydng muc-h^,
at siya,i, canilang pinagsnsmitoc, at ang iba,i, siya,i, tina-

tampal

;

68 na sinabi: HuMan mo sa amin jCristo! cmig sino ang
sa iyo,i, bumugbog.

Iquinaild ni Pedro si Jesus,

69 At nacaup5 si Pedro sa lab^s sa patio ; at Inmapit sa ca-

niya ang isang alilang babaye, na nagsabi : Icao naman ay

casama rin nang taga Galileang si Jesus.

70 Datapiia,t, siya,i, cumail^ sa harap nang labat, na sinabi

:

Hindi CO nalalaman ang sinasabi mo.

71 At paglabas niya sa pinapasucan, ay naquita siya nang
iba, at sinabi sa manga naroroon : \ Ang tauong ito namdn ay

casama rin ni Jesus na taga Nazaret

!

72 At muling cumailang may sumpa : Hindi co naquiqnilala

ang tauo.

73 At pagcaraan nang sandali, ay nangagsilapit ang manga
nacatayd roon, at canilang sinabi cay Pedro: Catotohanang

namang icdo ay isa sa canila, sapagca,t, ang pananalita mo
ay nagpapaquilala sa iyo.

74 Nang magcagayo,i, nagpasimula siyang raanungayao, at

manumpa, na sinasahi : Hindi co naquiqnilala ang tauo.

At pagdaca,i, tiimalaoo ang mandc.

75 At naalaala ni Pedro ang uic^ na sinabi ni Jestis : Bago
tumalaoc ang mandc ay icacail^ mo acdng macaitld. At siya,i,

kimabas at nanangis nang capaitpaitan.

Ang pagpapaca/matdy ni Judas,

Qf7 AT PAGCA umaga, ang lahat nang manga pun6 nang
u I manga sacerdote, at ang manga matatanda sa bayan ay

nangagpulong laban cay Jesus, upinfi siyaj^ ipapatay.
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2 At siya,i, guinapos at caniMng dinala at canilang ibinigdy

siya cay Pilato, na gobernador.

3 Nang magcagayo,i, si Judas, na nagcanul6 cay Jesus,

nang maquitang ito,i, hinatulan, ay nagsisi at isinauli ang
tatlompuong salapmg pilac sa manga pun6 nang manga
sacerdote at sa manga matatanda,

4 na sinasabi : Nagcasala aco sa pagcacanul5 sa dugdng
ualang casalanan. Datapua,t, canilang sinabi: ^Andng sa

amin ? j tiningndn mo muna sana

!

5 At caniyang ibinulagsdc sa templo ang manga salaping

pilac, at umal/s, at yumaon at nagbigti.

G At quinuha nang manga puno nang manga sacerdote ang
manga salaping pilac, at sinabi : Hindi matuid na ilagay ang
pilac na iydn sa cayamanan, sapagca,t, halagd nang dug5.

7 At sila,i, nangagpnlong, at binili nila nang salaping ya&ti

Cing buquid nang magpapalaydc, upang paglibingan nang
manga taga ibdng lupain.

8 Dahil dito,i, tinauag ang buquid na yadng : Buquid nang
Dugo magpahanga ngayon.

9 Nang magcagayon ay natupad ang sinabi nang profetang
si Jeremias, na nagsalita : At quinuha nila ang tatlongpuong
salaping pilac, halaga nang hinalagahan, na hinalagahan nang
manga anac nang Israel

;

10 at caniMng ibinigay ang mga yadn sa buquid nang
magpapalaydc, ayon sa iniutos sa aquin nang Panginoon.

Si Jesus sa hardp ni Pilato.

11 At nacatayo si Jestis sa harap nang gobernador; at
tinandng siya nang gobernador, na sinabi : ^ Icao bagd ang
Hari nang manga judio? At sinabi sa caniya ni Jesiis:

Icdo ang nagsasabi.

12 At nang siya,i, isumbdng nang manga pun6 nang manga
sacerdote, at nang manga matatanda, ay hindi siya sumagdt
nang and man.

13 Nang magcagayo,i, sinabi sa caniyd ni Pilato: <^ Hindi
mo bagd ndriritigig cung gaano caraming manga bagay ang
canildngsindgacsiban laban sa iyd?
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14 At hindJ siya sinagot ?^^ Jesus nang cahi,t, isang salita

man lamang; ano pa,t, nanguiguilalas na mainam ang
gobernador.

15 x\t sa capistahan ay pinagcaugalian nang gobernador na
panaldn sa caramihan nang isang bilango, sino man ang
canilang ibiguin.

16 At niyaoj, sila,i, may isdng bilangdng bantog, na
tinatauag na Barrabas.

17 Nang sila,i, matipon nga, ay sinabi sa canila ni Pilato,

(^Sino ang ibig ninydng sa inyo,i, aquing paualdn? ^si

Barrabas, 6 si Jesiis, na tinatauag na Cristo ?

18 Sapagca,t, natatalastas niya na sa capanaghilia,i,

ibinigay nila sa caniya si Jesus.

19 At samantalang nalulocloc siya sa luclucan ng pagca-

hneom, nagpautos s^ caniya ang caniydng asana, na sinabi

:

Huag cang maquialam sa bandl na iyan ; sapagca,t, ngayo,i,

naghirap aco nang raaraming bagay sa panagm'nip dahil sa

caniya.

20 Datapua,t, inudyucan nang manga pun& nang manga
sacerdote at nang manga matatanda, ang mga caramihan na
hingin si Barrabas, at patayin si Jesiis.

21 Datapua,t, sumagot ang gobernador at sa canila,i, sinabi

:

i Aim sa dalaua ang ibig ninyong sa inyo,i, aquing paualan?

At sinabi nila : [ Si Barrabas !

22 Sinabi sa canila ni Pilato: ^And ngang gagaum cay

Jesus, na tinatauag na Cristo ? Sinabi sa caniya nang lahdt

:

IpacS siya sa cruz.

23 At sinabi niya : }, Baquit ? l Anong masamang cani-

yangguinau^? Datapua,t, sila,i, lalong sumisigao na sina-

sabi : Ipaco siya sa cruz,

24 Caya,t, nang maquita ni Pilato na ual^ siyang magau5,
cungdi bagcds pa ngang lumalaqui ang pagcacaguld, siya,i,

cumuha nang tubig at naghngas nang caniyang manga camay
sa harap nang caramihan, na sinabi : Ual^ acdng casalanan

sa dugo nitdng banal : \ cayd ang bahala !

25 At sumagdt ang boong bayan, at sinabi : Mahulog sa

amin ang caniydng dugo, at sa aming manga anac.
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26 Nang magcagayo,i, pinacaualan sa canila si Barrabds

:

nguni,t, si Jesiis, ay hinampas, at ibinigay, npang ipaco sa
cruz.

27 Nang magcagayo,i, ang manga snndalo nang gobernadoi
ay dinald si Jesiis sa palacio, at tinipon sa caniya ang boong
pulutong.

28 At siya,i, canilang hinubdan, at dinamtan siya ng isang

balabal na cuJay purpura

:

29 at sila,i, nagcamacama nang putong tinic, at caniking

ipinutong sa caniyang ulo, at inilagdy ang isang cauayan sa

caniyang canang camay ; at lumiilnhod sa harap niya at siya,i,

canilang tinutuya, at sinasabi :
i
Aba Hari nang manga judio !

30 At siya,i, canilang liniilur^an at quinuba nila ang
cauayan, at canilang sirmsngatan siya sa ulo.

31 At nang siya,i, canilang matuya, ay hinubdan nila

siya ng balabal, at isinuot sa caniya ang caniyang manga suot,

at canilang dinaM siya upang ipac6 sa cruz,

Ang pagpapaco sa cruz.

32 At paglabds nila,i, canilang nasalubong ang isang tauong
taga Cirene, na ang pangala,i, Simon : ito ay canilang pinilit

na sumama upang pasanin ang caniyang cruz.

33 At nang sila,i, mangagsirating sa isang lugar na tinata-

uag na Golgota, sa macatuid baga,i, lugar nang bungo,

34 Pinaindm nila siya nang alac na may cahalong apdd

;

at nang caniydng mdticman, ay hindi niya ininom.

35 At nang siya,i, canilang maipaco sa cruz, ay canildng

binahagui ang caniyang manga suot, na canilang pinagsapa-

lardn.

36 At sila,i, nangacaupo, at bindbantayan siya roon.

37 At inilagdy nila sa caniyang ulonan ang sumbdng sa

caniya na nasusulat : Ito,i, si Jesus ang Hari nang manga
judio.

38 Nang magcagayo,i, ipinacong casama niya ang dalauang
tulisan ; isa sa canan at isa sa caliu^.

30 At siya,ij linilibac ng manga nagdaraan na iguindgalao

ang canilang ulo,
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40 at canilang sinasabi: Icao na iguiniguiba mo ang
temple, at sa tatlong arao ay iyong itinatayo, iyoiig iligtas

ang sarili mo : cung icao ay Anac nang Dios, manaog ca sa

cruz.

41 Gayon din naman siya^i, tinatnya nang manga piin6

nang manga sacerdote, sampuo nang manga escriba at nang
manga matatanda, na sinasabi

:

42
i
Nagligtas sa mga iba, sa caniyang sarili hindi macapa-

gligtas !
i
Siya ang Han sa Israel, manaog siya ngaydn sa

cruz, at sasampalataya cami sa caniya !

43 Nanalig sa Dios, iligtas siya ngayon cung siya,i, iniibig

;

sapagca,t, sinabi : \ Aco,i, Anac nang Dios !

44 Pinipistaan din naman siya nang manga tulisang casama
niyang napapaco sa cruz.

45 At mnl^ sa oras nang sexta''' ay nagdilim, sa ibabao

nang boong sangcalupaan, hangang sa oras nang nona.t

46 At nang malapit na ang oras nang nona, siimiguo si Jesiis

nang malacas, na voces, na sinabi : Eli, Elf, l lama sabachtani ?

Sa macatm'd baga,i, Dios co, Dios co ; (, baquit mo aco pina-

bayS-an ?

47 At ng maringig ito ng ilan sa manga naroroon, ay

sinasabi : j Tinataiiag ng tauong ito si Elias 1

48 At pagcaraca ay tumacbo ang isa sa canila, cumuba
nang isang esponja, at binasa nang suc4, sac&* inilagay sa

isdng cauayan, at ipinainom sa caniya.

49 At sinasabi nang manga iba : \ Pabayaan ninyo ! tingndn

natin cung paririto si Elias upang siya,i, iligtds.

50 At muling sumigdo si Jesus nang malacds na voces, at

nalagot ang hininga.

51 At ndrito, ang tabingng temploj, napunit na nagcadalana

buhat sa itaas hangang sa ibab*^ ; at nanginfg ang lupft ; at

nangabadc ang manga bat6

;

52 at nangabacsan ang manga libingan ; at maraming
manga catauan ng mga santo, na nangagsitulog, ay nangag-
sibangon

;

• Tanghaling tap4t. f A lastres natig hapon.
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63 at pagcalabas sa manga libingan, pagcatapos na
mabuhay im mag-iili si Jesus ay naiigagsiparoon sa ciudad
saiita, at sila,i, napaquita sa marami.

54 At ang centurion, at ang manga casamahan niya sa

pagbabantay cay Jesus, nang maquita nila ang linddl at ang
manga bagay na nangyari, ay nangatacot na mainam, na
sinabi : Catotohanang ito,i, Anac nang Dios.

55 At nangaroroon ang maraming manga babaye na
nanonood buhat sa malayo, na nangagsisunod cay Jesiis buhat
sa Gab'lea, na siyaj, canilang pmaglilingcuran

:

56 Sa manga naroroon si Maria Magdalena, at si Maria
na ina ni Santiago at ni Jose, at ang ina nang manga anac
ni Zebedeo.

Paglilihing cap Jesus,

57 At nang dumating ang hapon, dumatmg ang isdng

mayamang mul^ sa Arimatea, na nagngangalang Josd,

na itOji, naguing al9;gad din naman ni Jesiis

:

53 Ang tanong ito,i, naparoon cay Pilato, at hiningl ang
cataiian ni Jesus. Nang magGagayo,i, ipinag-utos ni Pilato na
ea caniya,!, ibigay.

59 At quinuha ni Jos^ ang catauan at binalot niya nang
isdttg malinis na cumot,

60 at inilagay sa caniyang bagong libingan, na caniyang
hinucay sa batd: at iguinulong niya ang isang malaqumg
batd sa pintuan nang libingan, at umalis.

61 At nangaroroon si Maria Magdalena, at ang isang Maria,
na nangacaupo sa tapat nang libingan.

62 At quinabucasan, pagcaraan baga na7ig arao nang pagha-
hand4, ay nangagcatipon cay Pilato ang manga puno nang
manga sacerdote at ang manga fariseo,

63 na sinabi: Guinoo, naalaala namin na sinabi nang
magdarayang yaon, nang nabububay pa: Pagcaraan nang
tatldng arao ay magbabangon acdng mag-uli.

64 Ipag-iitos mo nga na ingatan ang libingan hangang
sa icatldng arao ; baca sacali pumardon ang caniyang manga
alagad at siya,i, nu-cauin at sabihin sa bayan: j Siya,i,
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nagbangon sa manga patay ! At 1along sasama ang huling

cam allan cay sa nauna.

G5 Sinabi sa canila ni Pilato: Mayrdon cayong isang

bantay: pumaroon cayo, inyong ingatan, ayon sa inyong

macacaya.

QQ Caya,t, sila,i, nangagsiparoon, iningatan nila ang
libingan, na tinatacan ang batd ng naroroon sa canila ang
bantay.

Ang pagcahnliay na mag-uU,

00 AT ng madaling arao ng arao nang sabado, nang nagpa-
LLO pasimnlang magbticang liuaynay na ang tinang arao

nang sanglingo, nangagsiparoon si Maria Magdalena, at ang
isa pang Maria, upang tingndn ang libingan.

2 At narito, lumindol nang malacas ; sapagca,t, nanaog sa

langit ang isdng angel nang Panginoon at napardon at

igninulong ang batd, at naupo sa ibabao nitd.

3 At ang caniyang anyo ay parang quidlat, at ang cani-

yang pananamit ay maputing parang busilac.

4 At sa tacot sa caniya,i, nanginig ang manga bantay,

at sila,i, naguing parang manga patay.

5 At snmagdt ang angel, at sinabi sa manga babaye:

i
Huag caydng matacot ! sapagca,t, nalalaman co na inyong

hinahana>p si Jesus, na ipinaco .sa cniz,

Q Uala rito, sapagca,t, siya,i, nagbangon ayon sa sinabi.

Pumarito cayd, tingnan ninyo ang lugar na quinalagyan ng
Panginoon.

7 At ymiiaon cayong madali at sabihin ninyo sa caniyang

manga alagad na siya,i, nagbangon sa manga patdy: at

narito siya,i, nangunguna sa inyo sa Galilea ; doon maquiquita

ninyo siya ; nasabi co na sa inyo.

8 At sila,i, iimalis na madali sa libingan, na taglay ang tacot

at nialaquing iua, at tumatacbo upang dalliin sa caniydng

manga alagdd ang balit4.

9 At narito, sila,i, sinalubong ni Jesus, na sinabi: j Cagtiin-

hanahan ! At sila,i, nangagsilapit, at canilang niyacap ang

canilang manga paa, at siya,i, canilang sinamba.
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10 Nang magcagayOji, siiiabi sa canila ni Jesiis: Huag
cayoDg matacot

;
yumaon cay6, sabihin ninyo ba aquing

manga capatid, na magsiparoon sa Galilea, at doo,i, maqui-
quita nila aco.

Aug salitdng ndhayag sa manga judio,

11 At samantalaiig sila,i, naparordoD, narito, ang iMn sa

bantay ay nangagsipardon sa ciudad, at ibinalitS sa manga
puno nang manga sacardote ang laliat nang manga bagay
na nangyari.

12 At nang sila,i, maquipagcatipon na sa manga matatanda,
at macapagpulong na, nagbigay siM nang maraming salapi

sa manga sundalo,

13 na sinabi: Sabihin ninyo: Nangagsiparito nang gabi

ang caniyang manga alagad, at siya,i, canilang ninacao,

samantalang cami,i, natutulog.

14 At cung ito,i, dnmating sa tainga nang gobernador,
ay siya,i, aming aamSin, at cayo,i, aming ildlagay sa

panatag.

15 Caya,t, quinuha nila ang salap), at canilang guinaua
alinsunod sa pagcaturS sa canila: at ang salitang itd ay
nahayag sa manga judio hangang sa panahong itd

:

Ang pagcapaquita ni Jesus sa Galilea.

10 Datapiia,t, nangagsipapardon ang labing-isang alagad sa

Galilea, sa bnnddc na sa canila,i, itinuro ni Jesiis.

17 At nang siyaj, canilang maquita, ay canilang sinambd,
datapua,t, ang ila,i, nangagaalinlangan.

18 At lumapit si Jesiis sa canila, at sila,i, caniyang quinausap
na sinabi : Ang lahat nang capangyarihan sa langit at sa

ibabao nang Inpd ay ibinigay sa aquin.

19 Yumaon ng^ cayd at gauin ninyong alagad ang lahat

nang manga nacidn, na sila,i, inyong binyagan ea pangalan
nang Amd, at nang Anac, at nang Espiritu Santo.

20 At iturd ninyo sa canila na canilang ganapm ang lahat
nang manga bagay na ipinagiitos co sa inyo : at narito, aco,i,

sumasainyong palagui, hangang sa catapusdn nang panahon.
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1ANG pasimula nang evangelic ni Jesu-Cristo, Anac nang
Dies.

2 AyoQ sa pagcasiilat sa cay Isaias iia profeta : Narito,

siiinsiigo CO ang aquiug sugo sa miahan nang iyong muc-ha:
Na magbahanda nang iyong daan

;

3 Voces nang isang sumisigao sa ilang : Ihanda ninyo ang
daan nang Panginoon ; Tuirin ninyc ang caniyang manga
landas.

4 Dumating si Juan iia nagbibinyag sa ilang, at ipina-

ngangaral ang binyag nang pagsisisi sa icapagpapatauad nang
manga casalanan.

5 At pumaparoon sa caniya ang boong lupain nang Judea,

at lahat ng taga Jerusalem ; at mga bininyagan niya sa ilog

nang Jordan, na isinasaysay ang canilang manga casalanan.

6 At si Jua,i, nananamit nang balahibo nang camello, at

may isang bigquis na balat sa j)a,libot nang caniyang bayau-
ang ; at cumacain nang manga balang at pulot-pucyutan.

7 At nangangaral, na sinasabi : Sumusunod sa hulihan co

ang lalong macapangyarihan cay sa aquin, hindi aco carapat-

dapat yumucod at calaguin ang tali nang caniyang manga
panyapac.

8 Bininyagan co cayo, nang tubig ; datapua,t, cayc,i, bibin-

yagan niya nang Espiritu Santo.
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Pagbihinyag at pagtucso cay Jesus,

9 At nangyari nang manga arao na iyoii, na nangaling si

Jesus sa Nazaret nang Galilea, at siya,i, biiiinyagan ni Juau
sa Jordan.

10 At pagdacang siya,i, iimahon sa tubig, naquitang biglang
iiabucsan ang calangitan, at ang Espiritu na nag-anyong
calapati na bumababa sa caniya.

1.1 At dumating ang isang voces nang calangitan, na ang
sinasaM; Icao ang sinisinta cong Anac, sa iyo nalnlugod.

12 At x)agdaca,i, itinulac siya nang Espiritu sa ilang.

^
13 At siya,i, nasa ilang na apat na puong arao; at siya^i,

tinucso ni Satanas ; at nasa casamahan siya nang manga
ganid ; at pinaglilingctiran siya nang manga angel.

Pagtauag sa manga unang alagad.

^
u At pagcatapos na ng maibilango si Juan, napasa Galika

si Jesus, na ipinangaral ang evangelio nang Dios,

15 at sinasabi : Natupad na ang panahon, at malapit na
ang caharian nang Dios : mangagsisi cayo, at sumampalataya
cayo sa evangelio.

•16 At pagdaraan niya sa tabi nang dagat nang Galilea, ay
naquita niya si Simon, at si Andrews na capatid ni Simon, na
inibuhulog sa dagat ang lambat ; sapagca,t, sila,i, mamamala-
caya.

17 At sinabi sa canila ni Jesus : Sumunod cayo sa aquin, at
gagauin co cayong mamamalacaya nang manga tauo.

18 At pagdaca,i, iniuan ang maijga lambat, at sumunod sa
caniya.

19 At paglacad sa daco roon ng caunti, naquita niya si
Santiago, anac ni Zebedeo at si Juang caniyang capatid, sila
rin naman ay nasa daong at binahayuma ang mga lambat.

20 At pagdaca,i, tinauag sila : at canilang iniuan ang cani-
lang amang si Zebedeo sa daong na casame nang manga
magpapaupa, at nangagsisunod sa bulihan niya.



SAN MAECOS 1. 99

Pagpapagaling sa inaalihan ng demonio sa Capernaum.

21 At nangagsipasoc sa Capernaum ; at pagdaca,i, ng arao

ng sabado ay nasoc siya sa sinagoga, at nagtuturo.

22 At nangagtataca sa caniyang aral ; sapagca,t, tinnturuan

sila na parang may capangyarihan, at hindi gaya nang manga
escriba.

23 At may isang tauo sa canilang sinagoga na may isang

carumaldumal na espiritu, at siya,i, nagsisisigao

;

24. na sinasabi : <? Anong paquialam namin sa iyo, Jestas

na taga Nazaret ? ^, Naparito ca baga nang cami ay iyong

pucsain ? Naquiqnilala co cung sino icaO; Ang Isang Santo
nang Dios.

25 At sinanay siya ni Jesus at sinabi : Magpacapipi ca, at

lumabas ca sa caniya.

2G At nang pinangangatal siya ng carumaldumal na espiritu,

at nagsisisigao nang malacas na voces, ay lumabas sa caniya.

27 At nangagtaca ang lahat, ano pa,t, nangagtatanungan
sila-sila rin, na sinasabi : ^ Ano ito ? \ Isang bagong aral

!

^ May capangyarihan sampuong sa manga carumaldumal na
espiritu, ay nag-uutos, at feiya,i, tiiiatalima nila ?

28 At nabansag pagdaca ang pagcabantog niya sa boong
lupain sa palibotlibot ng Galilea.

Pagpapagaling sa hianang habaye ni Pedro at sa ihang

may saqtdt.

29 At pagdaca paglabas sa sinagoga ay nangagsipasoc sa

bahay ni Simon at ni Andrds, na casama si Santiago at si

Juan.

30 At nacahiga at linalagnat ang bianang babaye ni Simdn

;

at pagdaca,i, pinaquiusapan siya tungcol sa 7nay saquit

:

31 at lumapit siya, tir.angnan siya sa camay at itinindig;

at hinibsan nang lagnat, at siya,i, nagliugcod sa canila.

32 At pagcahapon, paglubog nang arao, dinadala sa caniya

ang lahat nang may saquit, at ang manga inaalihan nang
mga demonio.

33 At ang boong ciudad ay nagcatipon sa pintuan.
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34 At caniyang pinagaling arig maraini na may saqnit nang
balabalaqniiig manga saqiiit, at pinalayas ang maraming
manga demonio; at di tinutnlutang magsalita ang manga
demonic sapagca,t, siya,i, canilang naqniquilala.

35 At nagbangon ng madaling arao, na malalim pa ang gabi.

at lumabas at napasa isang Ingar na ilang, at dooj, nana-
nalangin.

3(3 At si Simon at ang manga casamahan niya ay stimnnod
sa caniya.

37 At siya,i, nasumpungan nila at sinabi nila sa caniya

:

Hinahanap ca nang labat.

38 At sinabi niya sa canila : Pumaroon tayo sa ibang lugar
na manga calapit bayan, upang aco,i, mangaral din naman
doon ; sapagca,t, sa ganitong bagay caya aco napaiito.

39 At siya,i, pumasoc sa manga sinagoga nila sa boong
Galilea, na nangangaral at nagpapalayas ng manga
demonio.

Fagpapagaling sa isang leproso,

40 At himapit sa caniya ang isang leproso, na namamanhic
;

at naniniclnbod sa caniya at sa caniya,i, sinasabi : Cung ibig

mo ay aco,i, iyong malilinis.

41 At sa pagcaaua sa caniya ni Jesus, iniunat ang camay,
at siya,i, hinijx), at sinabi sa caniya : Ibig co; luminis ca.

42 At pagdaca,i, iniuan siya ng lepra, at siya,i, nalinis.

43 At ipinagbiling mainam sa caniya at pinaalis siya
pagdaca,

44 at sinabi sa caniya : Ingatan mong huag sabihin canino
man ang ano man ; cungdi yumaon ca, paquita ca sa sacerdote,
at magbandog ca sa pagcalinis sa iyo ang ipinag-utoB ni
Moises, sa patotoo sa canila.

45 Datapna,t, siya, nang macaalis, nagpasimnlang ifjinama-
lita nang mainam, at inihayag ang nangyari, ano pa,t, hindi
na macapasoc nang hayag si Jesus sa ciiadad, cungdi snma-
salsbas sa manga lugar na ilang ; at pinagsasadya siya mulam laSaat laang lugar.
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A7ig luwpo sa Ca^jemaum.

2 AT NANCr pnmpvsoc iili sa Capernanm, pagcaraan nang
ilaog arao, ay nabayag na si3^a,i, nasa bahay.

2 At naqiiipisaii ang Lviarami, ano pa,t, hindi na magca-
siya cabi,t, sa pintuan man ; at sa canila,i, sinasalita ang
salita.

3 At may mga nangagsidating na may dalang isang lumpo,
sa caniya na usong nang apat.

4 At ng hindi macala,pit sa caniya, dabil sa caramihan,
bimitas ang bubungan ng caniyang quinaroroonan at ng
canilang masira ay ibinaba ang bibigang qiiinahihigaan nang
lumpo.

5 At pagcaqnita ni Jesiis ng caniiang panal)anipalataya, ay
sinabi sa lumpo : Aiiac, ipinatatauad ang iyong manga
casalanan.

6 Ngunijt, mayroon doong naogacaupong ilan sa manga
escriba, at nangagbubulaybulay sa canilang manga puso.

7 I,
Baquit nagsasalita ang tauong ito nang ganito ? Nag-

sasabta nang capusungan. Sino ang macapagpapatauad nang
manga casalanan, cungdi isa, ang Dies Icnnang ?

8 At pagdaca,i, ng maquilala ni Jesus sa caniyang espiritu,

na sila,i, nagbubulaybulay sa canilang sarili, ay sinabi sa

canila : (^ Baquit binubulaybulay ninyo ang manga bagay na
ito sa inyong manga puso ?

9 Alin baga ang lalong magaan, sabibin sa lumpo na ipinata-

tanad ang iyong ma.nga casalanan, d sabihing: Magtindig
ca, at dalhin mo ang iyong bibigan at icao ay lumacad ?

10 Datapua,t, upang maalaman ninyo na ang Anac nang
tauo ay may capangyariban sa lupa na magpatauad nang
manga casalanan, (sinabi niya sa lumpo)

:

11 Sa iyo co sinasabi : Magtindig ca, tangnan mo ang iyong
hihigan, at pumaroon ca sa babay mo.

12 At nagtindig siya at pagdaca,i, tinaognan ang hihigan,

at yumao sa barapan nang lahat, ano pa,t, nangagtaca ang
lahat, at pinuri nila ang Dios, na sinasabi : Cailan ma,i, hindi

nacaquita nang ganito.
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Pagtauag cay Levi,

13 At muling lumabas sa tabi ng dagat at naqmpisan sa

caniya ang boong caramihan at sila,i, caniyang tinuturuan.

14 At pagdaraan ay naquita si Levi, anac ni Alfeo, na na-
caupo sa pinaniningilan naiig buis, at sinabi sa caniya: Su-
munod ca sa aquin. At nagtindig at sumunod sa caniya.

15 At nangyari na na7ig si Jesus ay nacaupo sa dulang sa
caniyang bahay, niaraming manga maniningil ng buis at
manga macasalanang nagsiupong casama ni Jesiis at nang
caniyang manga alagad, sapagca,t, sila,i, marami, at sila,i,

sumunod sa caniya.

16 At ang manga escriba at ang mOinga fariseo, pagcaqui-
tang siya,i, cun^caing casama nang manga macasalanan at
nang manga maniningil ng buis, sinabi nila sa caniyang
manga alagad : Cumacain at umiinoni siya na casama ang
manga maniningil ng buis at ang manga macasalanan.

17 At nang ito,i, marinig ni Jesus ^ly sinabi sa canila

:

Hindi nagcacadlangan nang mangaganiot ang manga ualang
saquit, cungdi ang manga may saquit. Hindi aco naparito
upang tumauag ng manga banal, cungdi ng manga macasal-
anan.

Tungcol sa ayuno.

18 At nangag-aayuno ang manga alagad ni Juan at ang
manga fariseo : at sila,i, nagsilapit at sinabi nila sa caniya

:

f,
Baquit nangag-aayuno ang manga alagad ni Juan at ang

manga alagad nang manga fariseo, datapua^t, hindi nangag-
aayuno ang iyong manga alagad?

19 At sinabi sa canila ni Jesus : i Mangyayari bagang mag-
ayuno ang manga abay, samantalang ang esposo ay nasaca-
nila? samantalang ang esposo ay nasacanila ay bindi sila
macapag-aayuno.

20 Datapua,t, darating ang manga arao, na aalisin sa canila
ang esposo, at cung magcagayo,i, mangag-aayuno sa arao na
iyon.

21 Sinoma,i, hindi nagtatagpi nang matibay na damit sa
damit na luma ; sa ibang paraan ang tagping bago ay siyang
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bumabataG, ang bago sa Intna, at lalong lumalala ang
piinit.

22 At sino ma,i, hindi nagsisilid nang bagong alao sa manga
balat Da luma ; sa ibang paraan ay XJinupunifc nang alac ang
manga balafc at nabububo ang alac, at nasisira ang manga
balat, cungdi ang alac na bago ay isinisilid sa manga bagong
balat.

Si Jes(L$ ay Pcmginoon ng sahado.

23 At nangyari na pagdaraan niya sa manga buquiran ng
trigo, nang arao ng sabado, at samantalang kimalacad ang
manga alagad niya, ay nagpasimulang cumitil nang manga
uhay ng trigo.

24 At sinabi sa caniya nang manga fariseo : Narito, ^ baqnit

guinagana nila sa arao ng sabado ang bindi matiiid?

25 At sinabi niya sa canila : ^ Cailan man baga,i, bindi

ninyo nabasa ang guinaua ni David nang magcailangan, at

nagutom siya at ang caniyang manga casamaban

;

26 cung paanong nasoc sa babay nang Dios, nang 'panahong
daqiiilang sacerdote si Abiathar, at cumain ng manga tinapay

na bandog, na ang manga tinapay na ito ay hindi matuid
canin, maliban na sa manga sacerdote, at binigyan pa naman
niya ang caniyang manga casamaban ?

27 At sinabi niya sa canila : Guinaua ang sabado para sa

tauo ; at di guinaua ang tauo para sa sabado.

28 Gaya,t, ang Anac ng tauo ay Panginoon din naman ng
sabado.

Ang lalaqui na may isang camay na tuyo.

3 AT SIYAjl, nasoc uli sa sinagoga; at doo,i, may isang

lalaqtii na tuyo ang camay.
2 At siya,i, inaabangan cung magpapagaling siya sa arao

ng sabado, upang siya,i, canilang maisumbong.
3 At sinabi sa lalaquing tuyo ang camay

:

4 Tumindig ca sa guitna. At sinabi niya sa canila : ^Ca-
tuiran baga na gumaua nang magaling sa sabado 6 gumaua
nang masama ? ^ Magligtas nang isang buhay 6 pumatay ?

Datapua,t, sila,i, hindi umiimic.
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5 At ng siya,i, lamiugap sa canilang sa palibotlibot na may
galit, at nalulumbay, dahil sa catigasan nang canilang puso,

ay binabi sa lalaqiii : lunat mo ang iyong Camay, at iniunat,

at giimaliog ang cam'yang camay.
6 At nangagsialis ang manga fariseo, at pagdacaj, naqui-

pagpulong sa manga Herodiano laban sa caniya, cimg paano-
11g siya,i, maipapapatay.

7 At si Jesiis casama nang caniyang manga alagad ay
lumigpit sa dagat, at sumimod sa caniya ang lubhang mara-
ming taga Galiea at taga Judea,

8 at taga Jerusalem, at taga Idumea, at taga dacong ibayo
nang Jordan, at ang inanga taga roon sa palibotlibot nang
Tiro at nang Sidon na lubhang maraming tauo, na nang ma-
paquingan ang lubhang malalaquing manga bagay na cani-
yang guinagaua ay nagsiparoon sa caniya.

9 At sinabi sa caniyang mga alagad na ihanda sa caniya ang
isang maliit na banca, dabil sa caramihan, upang siya,i, huag
nilang sicsiquin

:

^
10 sapagca,t, nagpagaling sa marami ; ano pa,t, sinisicsic

siya ng lahat nang manga nasasalot, upang siya,i, mahipo
nila.

11 At ang mga carumaldumal na espiritu, pagcaquita sa
caniya ay nangagsisikihod sa caniyang barap at nangagsisisi-
gao, na sinasabi : Icao ang Anac nang Dio3.

12 At ipinagbilin sa canila nang mainam na siya,i, huag
nilang ibayag.

Paghalal sa lahmgdalaua,

13 At nanhic sa bundoc, at pinalapit niya sa caniya ang
balang caniyang naibigan ; at nangagsilapit sa caniya.

*

14 At naghalal nang ladingdalaua upang maquisama sa
caniya, at upang sila,i, utusan niyang mangaral,

15 at magcaroon nang capangyarihang magpalayas sa
manga demonio.

16 Si Simon, na caniyang pinamagatang Pedro

:

17 at si Santiago anac ni Zebedeo, at si Juang capatid ni
Santiago, at sila,i, pinamagatang niyang Boanerges, na sa
macatuid ay raga anac ng culog

;
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3 s at si Andrds, at si Felipe, at si Bartolomd, at si Mateo, at

si Tomas, at si Santiago anac ni Alfeo, at si Tadeo, at si

Simon ang Masicap.

19 At si Judas Iscariote, na sa caniya, nan3a,i, nagcaniilo.

Ang capusiingan nang manga escriha,

2^ At naparoon siya ea babay. At muling nagcatipon ang
caramihan : ano pa.t, sila,i, hindi man lamang macacain iiang

tinapay.

21 At nang maxinig yaon nang caniyang manga camag-
anac, nagsiparoon upang siya,i, bulihin ; sapagca,t, canilang

sinasabi : Nasisira ang bait.

22 At sinasabi nang manga escriba na bumaba mula sa

Jerusalem : Nasa sa caniya si Beelzebub, at sa pamamag-itan
nang pnno nang manga demonio ay nagpapalayas nang manga
demonio.

23 At sila,i, caniyang pinalapit at sinabi sa canila sa mga
talinbaga : ^ Paanong mapalalayas ni Satanas si Satanas ?

24 At cung ang isang cabarian ay magcabababahagui laban

sa caniyang sarili, hindi macapananatili ang cahariang yaon.

25 At cung ang isang bahay ay magcabababahagui laban sa

caniyang sarili hindi mangyayaring macapanatili ang bahay
na yaon.

2f3 At cung magtindig si Satanas laban sa caniyang sarili,

at magcabababahagui, hindi siya macapananatili ; cungdi

magcacauacas.

27 Datapua,t, sino ma,i, hindi macapapasoc sa bahay ng
malacas at looban ang caniyang mga pag-aari, cungdi muna
gapusin ang malacas, at cung" magcagayo,i, malolooban na
ang caniyang bahay.

28 Catotohanang sinasabi co sa inyo, na ipatatauad ang
lahat nang manga casalanan nila, sa inanga anac nang manga
tauo, at ang manga capusmigan nila, ano man ang salitaing

capnsungan

:

29 datapua,t, sino mang magsalita nang capusungan laban

sa Espiritu Santo, ay ualang capatauaran magpacailan man,
cungdi macasalanan ng isang casalanang ualang hangang.
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30 Sapagca,t, sinabi nila : Siya,i, may cammaldiimal na

espfritu.

Ang ina at mga capatid ni Jesus,

31. At dumating ng5., ang caiiiyang ina at ang caniyang

manga capatid ; at palibhasa,i, nasa labas sila ay nagpautoa

sila sa caniya na siya,i, tinataiiag.

32 At nauupo ang caramilian sa palibot niya, at sa caniyaj,

sinabi : Narito, ang iyong ina at ang iyong manga capatid ay

nasa labas at hinahanap ca.

33 At sinagot niya sila, at sinabi : i Sino ang aquing ina at

aquing manga capatid ?

34 At minasdan ang manga nacaupo sa palibot niya, at

sinabi : Narito, ang aquing ina at aquing manga capatid.

35 Sapagca,t, sine mang gumanap nang calooban nang
Dios, ito ang a/qiiing capatid na lalaqui, at aquing capatid na
babaye at ina.

Talinhaga tufigcol sa maghahasic,

i AT MULING nagpasimulang magturo sa tabi nang
jC dagat; at naquipisan sa caniya ang lubhang maraming
tauo, ano pa,t, siya,i, lumulan sa isang daong at siya,i, naupo
sa dagat ; at ang boong caramiha,i, nasa sa lupa sa tabi nang
dagat.

2 At sila,i, tinuturuan nang maraming bagay sa manga
talinhaga, at sinasabi sa canila sa caniyang pangangaral.

3 Paquingan ninyo: Narito, ang maghaliasic ay lumabas
upang maghasic.

4 At nangyari sa paghahasic, na ang ilan ay nahulog sa

tabi nang daan, at dumating ang nianga ibon, at quinainnila.

5 At ang iba,i, nahulog sa batuhan, na doo,i, ualang

maraming lupa, at pagdaca,i, sumibol, sapagca,t, hindi mala-
lim ang lupa.

6 At pagsicat nang arao, ay nasunog ; at sapagca,t, ualang
ugat ay natuyo.

7 At ang iba,i, nahulog sa mga dauagan; at lumaqui ang
manga dauag, at ininis ang pananim, at hindi nagbunga.
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8 At ang iba ay nahulog sa mabuting lupa, at nagbunga,
na tumaas at liimago, at may nagbunga nang tigatlongpuo,

at tig-aanira na puo, at tig-isang daan.

9 At sinabi : Ang may paquinig na ipaquiqiiinig ay ma-
qninig.

10 At nang siya,i, mag-isa na, ang manga nasa palibot niya

sampuo nang labingdalaua, ay siya,i, tinanong tungcol sa mga
talinhaga.

11 At sinabi niya sa canila : Sa inyo ay ipinagcaloob ang
macaalain ng hiuaga nang caharian nang Dios ; datapua,t, sa

manga nasa sa labas ay ang lahat nang bagay ay guinagaua
sa pamamag-itan ng mga talinhaga

:

12 upang cung canilang tignan ay maquita at huag
mamaias ; at cung canilang paquingan ay maringig at huag
mapagunaua, upang huag silang magbalic-loob, at ipatauad

sa canila ang casalanan.

13 At sinabi niya sa canila : ^ Hindi ninyo nalalaman ang
talinhagang ito ? (, Paanong malalaman ninyo ang lahat nang
manga talinhaga ?

14 Ang maghahasic ay naghahasic nang salita.

15 At ito yaong nangasatabi nang daan : na doon nahahasic
ang salita at ng canilang mapaquingan, pagdaca,i, pinaroo-

nan ni Satanas, at inalis ang aral na inihasic sa canila,

16 At gayon din naman ito ang nangahasic sa manga
batuhan: na pagcarinig ng salita, pagdaca,i, tinatangap na
may tua,

17 at hindi nag-uugat sa canilang sarili, bagcos pa ngang
hindi nalalaon, caya,t, pagtitindig nang capighatian, 6 nang
manga pag-uusig dahil sa salita

; pagdaca,i, natitisod.

13 At ang manga iba,i, yaong nahasic sa manga dauagan

:

ito,i, yaong manga naquinig nang salita,

19 at ang manga caligaligan sa ticol sa panahong ito, at

aog daya nang manga cayamanan, at ang mga nais ng
iba,t, ibang bagay na pumapasoc ay umiinis ng aral, at

naguiguing ualang bunga.

20 At yaon ang manga nahasic sa mabuting lupa ; na
manga dumiringig nang aral at tinatangap : at namumunga
nang tigatlongpuo, tig-anim na puo, at tig-isang daan.
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Talinhaga tungcol sa ilao.

21 At sinabi sa canila; <?, Diimdala baga ang ilao upang
ilagay sa ilalim iiaiig tacalan, 6 sa ilalim iiang hihigan?

^ Hindi baga iipaiig ilagay sa ilaoaii ?

22 Sapagca,t, iialang aiio mang natatago cnngdi upang
mahayag, 6 nalilibim cmigdi upang hibos masiualat.

23 Cnng ang sino man ay may paquinig na ipaqniquinig, ay
maquinig.

24. At sinabi niya sa canila : Unanain ninyo ang inyong
pinaquiqiiingan : sa panucat na inyong isinusucat, ay cayo,i,

Busucatin, at bibigyan pa cayo ng higuit.

25 Sapagca,t, ang mayroon ay bibigyan ; at ang ua/la,

sampuo nang tinatangquilic, ay aalisin sa caniya.

Talinhaga tungcol sa binhu

26 At sinabi : Ang cabarian ng Dios ay gaya ng magbasic
ng binhi sa Inpa ang isang tauo

:

27 at matulog at magbangon sa gabi at arao, at sumibol at
lumaqui ang binhi, na di niya nalalaman ciing paanc,

28 Sa caniyang sarili ay nagbubunga ang lupa, uoa-mm,i,
damo, saca ubay, pagcatapos ay butil na humibitic sa uhay.

29 Datapiia,t, pagca hinog na ang btmga, ay gninagamit
agad ang pangapas, sapagca/t, dnmating na ang pag-aani.

Talinhaga tungcol sa butil nang mostaza,

30 At sinasabi : ^ Saan natin itutulad ang cabarian nang
Dios ? 6 (^ sa anong talinhaga isasaysay natin ito ?

31 Tnlad sa butil nang mostaza, na pagcahasic sa lupa, baga
ma,t, siyang lalong maliit sa lahat nang manga binhi sa mga
nasa lupa

32 gayon ma,i, pagcatanim, ay tumataas at lumalaqui nang
higuit cay sa lahat nang manga gulay, at nagsasanga nang
malalabay ; ano pa,t, ang manga ibon sa langit ay macasisi-
long sa caniyang lilim.

33 At sa pamamag-itan nang gayong maraming manga
talinhaga ay sinasaysay sa canila ang salita, ayon sa macacaya
nang canilang paquinig

;
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34 at hindi sila qxiinacaiisap cmigdi sa pamamag-itan nang
talinhaga ; datapiia^t, sa caniy?iiig manga sariliug alagad ay
bucod na isinasaysay iia lahat.

Finalmpa ni Jesus ang nnos,

35 At nang arao na iyon, nang dumating ang hapon sinabi

sa canila ; Tumauid tayo sa cabilang ibayo.

3Q At pagcainan nila sa caramiban, dinala siya ayon sa

caniyang calagayan sa daong, at mayroon c^oon^ ibang manga
daong.

37 At humihip ang isang malacas na bagyo at sumasaliiac

ang manga alon sa ibabao nang daong, ano pa,t, natignib.

38 At siya,i, natutulog sa dacong hulihan, sa ibabao nang
unan ; at siya,i, giiinising at sinabi nila sa caniya : i Maestro,

niuanalang bahala mo na mapahamac tayo?

39 At gumising at sinauay ang hangin, at sinabi sa dagat

:

Huag cang maingay, tumabimic ca. At bumimpil ang
bangin, at hnmusay ang panahon.

40 At sinabi niya sa canila : <?, Baqnit cayo natatacot ?

^ Uala pa baga cayciag pananampalataya ?

41 At sila,i, nangatacot ng mainam, at sinasabi nang isa sa

isa :
I,
Sino ng^ ito, na pati nang bangin at nang dagat ay

suamsunod sa caniya ?

Ang faga Gergesa na inaalihan nang demonio,

SAT DUMATING sila sa cabilang ibayo ng dagat ; sa lupain

ng manga taga Gergesa.

2 At paglunsad niya sa daong, pagdaca,i, sinalnbong siya,

na galing sa manga libingan, nang isang lalaqui na may
isang carumaldumal na espiritu,

3 na tamataban sa manga libingan, at sino ma,i, hindi siya

matalian cahi,t, ng tanicala,

4 Sapagca,t, madalas na siya,i, tinalian nang manga grillo

at tanicala, at sinira niya ang manga tanicala, at pinagbali-

bali ang manga grillo: sino man ay ualang macasupil sa

caniya.
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5 At palagui na sa gabi at arao, ay nagsisisigao sa manga
cabundiican at sa manga libingan, at guinagalusan ang
catauan nang manga bato.

6 At pagcaquita sa malayo cay Jesiis ay tumacbo at cani-

yang sinamba

;

7 at nagsisisigao nang malacas na voces, at sinabi : }^ Ano
ang paqnialam co sa iyo, Jesiis, Anac nang Dios na Cataas-
taasan ? \ Ibinabala co sa iyo, sa capangyarihan ng Dios, na
hnag mo acong pahirapan !

8 Sapagca,t, sinabi niya sa caniya : Lumabas ca sa tauong
ito, carumaldumal na espiritu.

9 At tinanong niya siya:
<i
Ano ang pangalanmo? At

sinabi sa caniya ; Pulutong ang pangalan co, sapagca,t,
marami cami.

10 At totoong namamanhic sa caniya na huag silang palab-
asin sa lupaing yaon.

11 At sa libis ng buncloo na iyon ay may isang malaquing
cauan nang manga baboy na nanginginain.

12 At namahic sa caniya ang manga demonio na sinabi

:

Paparoonin mo cami sa manga baboy, apang cami ay
pnmasoc sa cam* la.

13 At ipinabintulot niya sa canila. At ang manga caru-
maldumal na espiritu ay nagsiiabas, at nagsiijasoc sa manga
baboy, at ang caiian ay tnmalon sa bangin hangang sa dagat,
at may mga dalauang libo, at nangalunod sa dagat.'

14 At nangagsitacas ang manga nag-aalaga nang manga
baboy at ibinalita sa ciudad at sa mauga nayon. At nangag-
siparoon a7ig tnga tauo upang maquita cung ano ang nang-
yari.

15 At naparoon cay Jesus, at naquita nila ang inalihan
nang mga demonio, na nacaupo, at may pananamit, at
matino ang caniyang bait ng nagcaroon ng isang pulutong
na demonio : at sila,i, nangatacot.

16 At sioabi sa canila nang manga nacaquita cung paanong
pa^'capaogyari sa inaalihan nang demonio, at tungcol sa
manga baboy.

17 A fc nagpasimulang nangagsipamanhic sa caniya na siya,i,

umalis sa canilang hanganan.
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18 At paglulan niya sa daong, ipinamamanhic sa caniya ng
inalihan nang demonio na siya,i, ipagsaraa niya.

19 At hindi itinulot sa canij^a ni Jesus cungdi sinabi sa

caniya: Pumaroon ca sa iyong bahay, sa iyong manga
camag-anac, at sabihin mo sa canila ang lubhang malaqiiing

bagay na gninana sa iyo nang Panginoon, at cung paano ang
pagcaaua sa iyo.

20 At yumao, at nagx)asimiilang iliayag sa Decapolis, ang
lubb'ang malalaquing bagay na sa caniya,i, giiinana ni Jesus,

at nangagtataca ang labat.

Ang anac na hahaye ni Jairo ; ang bahayeng inaagasan,

21 At nang si Jesiis ay muling macatauid sa isang daong sa

cabilang ibayo, ay naquipisan sa caniya ang lubbang mara-
ming tatio ; at sumasatabi ng dagat.

22 At lumapit ang isa sa manga puno nang sinagoga, na
Cling tauaguiji, Jairo, at pagcaquita sa caniya, ay nagpatirapa

sa caniyang manga paanan,

23 at totoong namamanhic sa caniya, na sinabi : Ang
aqning munting anac na babaye ay nagbihingalo, ipinama-
manhic co sa iyo na icao ay pnmaroon at ipatong mo ang
iyong manga camay sa caniya upang gumaling at mabuhay.

24 At sumama sa caniya at sinusiindan siya nang cararni-

ban, at siya^i, sinisicsic.

25 At isang babaye na inaagasang, may labingdalauang

taon na,

26 at siya,i, pinahirapan nang mainam nang maraming
manga mangagamot, at nagngol na niya ang labat niyang
pag-aari, na hindi siya gumaling nang camunti man, cungdi

bagcos pang lumulublia,

27 nang marinig niya ang mga bagay tungcol cay Jesiis, ay
lumapit siya sa licuian nito, sa caramihan, at hinipo ang
caniyang damit.

28 Sapagca,t, sinasabi : Cung mahipo co man lamang ang
caniyang mga damit, ay aco,i, gagaling.

29 At pagdaca,i, naampat ang caniyang agas, at caniyang
naquilala sa caniyang catauang magaling na sa hampas na
yaon.
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30 At si Jesiis, sa pagcaquilala niya agad sa caniyang sarili

na may umalis na bisa sa caoiya, ay j)*u[mihit sa caramihan
at sinabi : (5,81110 ang humipo Dang aquing manga damit?

31 At sinabi sa caniya nang caniyang manga alagad

:

Naqniquita mong sinisicsic icao nang caramihan, (^ at sasabi-

hin mo : Sino ang humipo sa aqnin ?

32 At lumilingap siya sa palilotlibot upang maquita ang
gnmaua nito.

33 Ngunijt, ang babaye, na natatacot at nangangatal, at

palibhasa,i, nalalaman ang sa caniya,i, nangyari, naparoon at

lumuhod sa harap niya, at sinabi sa caniya ang boong catoto-

hanan.

34 At sinabi niya sa babaije : Anac, pinagaling ca nang
pananampalataya mo ; yumao cang payapa at gumahng ca sa

hampas sa iyo.

35 Samantalang nagsasahta pa siya, ay may manga duma-
ting na galing sa hahmj nang pmio nang sinagoga, at sinabi

:

Patay na ang anac mong babaye : i baquit mo pa binabaga-
bag ang Maestro ?

36 Datapiia,t, hindi pinansin ni Jesiis ang canilang sina-

sabing ito at nagsalita sa puno nang sinagoga : hiiag cang
matacot, manampalataya ca lamang.

37 At hindi ipinahintulot na sino iua,i, sumunod sa caniya,
liban cay Pedro at cay Santiago at cay Jiiang, capatid ni
Santiago.

38 At dumating sa bahay nang puno nang sinagoga, at
naquita ang pagcacagulo, at ang mga tumatangis at nagbu-
buntong hiningang mainam.

39 At pagcapasoc niya ay sinabi sa canila : ^ Baquit cayo,i,

nagcacaingay at tumatangis? hindi patay ang bata, cungdi
natutulog.

40 At siya,i, tinutuya nila ; datapua,t, ng mapalabas na
niya ang lahat ay isinama ang ama ng bata at ang caniyang
ina at ang caniyang oianga casamahan, at pumasoc sa
quinalalagyan nang bata.

41 At ng mahauacan ang bata sa camay, ay sa caniya,i,
sinabi : Talitha cumi, sa macatuid baga,i, :Dalaga, sa iyo co
sinasabi : magbangon ca.
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42 At pagdacaj, nagbangoii ang dalaga, at lumacad, sapag-

ca,t, siya,i, may labingdalauang taon na. At pagdaca,i, sila,i,

iiaDgagtacang mainam.
43 At ipiiiagbilin sa canilaiig mainam, na sino man ay huag

macaalam nito at ipinagntos na bigyan ng pagcain

Finaualanghalaga si Jesus sa Nazaret,

6 AT UMALIS doon at napasa caniyang sariling bayan at

sumunod sa caniya ang caniyang manga ala.f'.'id.

2 At pagdating ng sa,bado ay nagpasimulang nagturo siya

sa sinagoga, at marami ang manga pagcaiinig sa caniya ay
nangagtataca, na sinasabi : ^ Saan nagcaroon ito ang manga
bagay na ito ?

l,
At anong carmiungan ito na sa caniya,i,

ibinigay, at anong calmlugan ng iijga macapangyarihang
gana na guinagana nang caniyang manga caoiay ?

3 ('^ Hindi baga ito ang anloagui, na anac ni Maria, at

capatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Jiidas, at ni Simon ?

(5, Hindi baga narito sa atin ang caniyang manga capatid na
babaye? At siya,i, quinatitisuran nila.

4 At sinabi sa canila ni Jesiis : Ualang profetang iialang

capnrihan cnngdi sa caniyang sariling I'a} an at sa caniyang
sariling manga camag-anac, at sa caniyafig sariling babay.

5 At hindi nacagaua roon nang ano mang macapangyari-
hang gaua, liban sa ipinatong niya ang caniyang mga Camay
sa ilang may saqm't at nangagsigaling.

G At nanguiguilalas siya sa caculangan nang canilang pana-

nampalataya.

At siya,i, nagtutnro sa manga bayang nasa palibot-

libot.

Ang catungculang gaganapin olg lahingdalaua,

7 At pinalapit niya sa caniya ang labingdalana, at nagpasi-

mulang inntusan sila na daladalaiia, at binigyan sila ng
capangyarihan sa manga capumaldnmal na espiritn

;

8 at ipinagbilin sa canila na huag magdala nang ano man
sa paglalacad, cungdi tungcod lamang ; hnag magdala nang
tinapay ; cahi,t, siipot ng ulaiu, calii^t, salapi sa siipot

;
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9 clatapua.t, gumamit nang panyapac, at hnag magsuot
nang dalauang bihisan.

10 At sinabi sa canila : Saan maiig cayoj, pumasoc sa isang

bahay, matira cayo roon bangang sa cayo,i, miialiB doon.

11 At sa alin mang higar na liiudi cayo taiigapin at bindi

cayo paqningan, pag- ab"s doo,i, ipagpag ninyo ang alaboc na
nasailabin nang inyong talampacan sa patotoo sa canila.

12 At sila,i, nangagsialis at nangagsisipangaral na nm-
ngagsisi ang manga taiio.

13 At nagpapalayas nang maraming manga damonio, at

pinapabiran nang langis ang maraming manga may saquit

at pinagagaling sila.

Fagcamatay ni Juang Mamiminyag,

14 At narinig nang baring Herodes, sapagca,t, nabantog
ang pangalan 7ii Jesus, at sinabi : Si Juang Mamiminyag ay
nagbangon sa manga patay, at caya ang manga may
macapangyaribang gaxiang ito, ay nagagaua niya.

15 I)atap-ua,t, sinasabi ng manga iba : Siya ay si Ebas. At
sinasabi naman ng manga iba : Siya,i, profeta, gaya ng ihang
manga profeta.

16 Datapna,t, nang marinig ni Herodes, ay sinabi : Si
Juang aquing pinugutan nang ulo, siya,i, nagbangon.

17 Sapagca,t, si Ilerodos din ang nag-utos .9a 7nga stindalo
at nagpabuli cay Juan at nagpapangao sa bilanguan, dahil
cay Herodias na asaua ni Felipo, na caniyang capatid,
sapagca,t, napacasal sa cani3^a.

18 Sapagca,t, sinabi ni Juan cay Herodes : Hindi matuid
sa iyo na iyong ariin ang asaua nang i3'0ng capatid.

19 At sinalangsang^siya ni Herodias at hinabangad siyang
patayin, at bindi mangyari.

20 Sapagca,t, natatacot si Herodes cay Juan, palihhasayi,
nalalaman na siya,i, lalaquing banal at santo, at siya,i, ipi-

nagsasangalang : at cung siya,i, pinaquiquingan ay gumagaua
nang 3iiarann"ng bagay, at pinaquiquingan siya na may tua.

21 At nang diunating ang ucol na isang arao na si Herodes
Ba capanganaean sa cauiya ay iguinaua lig isang bapunan
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ang caniyang manga tauong malial at manga coronel at

manga magninoo sa Galilea,

22 At ng pumasoc ang anac na babaye ni Herodias, ay su-

mayao, at siya,i, quinatuaan ni Herodes, at nang manga
casamahan niyang nacaupo sa dulang ; at sinabi nang hari

sa dalaga : Hingin mo sa aquin ang maibigan mo at i])ibigay

CO sa iyo.

23 At ipinamimpa sa caniya : Ang lahat nang hingin mo sa

aquin ay ibibigay co sa iyo, cahi,t, ang calahati nang aquing
caharian.

24 At lumabas siya at sinabi sa caniyang ina S (^ Ano ang
aquing hihingin ? At sinabi niya : Ang ulo ni Juang Mami-
minyag.

25 At pagdaca,i, pumasoc siyang dalidali sa qidnalalag^jan

nang hari, at humingi na sinabi : Ibig co na ngayon din ay
ibigay mo sa aquing nasa isang pingan ang ulo ni Juang
Mamiminyag.

26 At namanglao nang mainam ang hari ; datapua,t, dahil

sa caniyang sumpa, at sa manga nangacaupo sa dulang, ay
hindi niya itinangui.

27 At pagdaca,i, nag-utos ang hari sa isang sundalong
caniyang bantay at ipinag-utos na dalhin sa caniya ang ulo

ni Juan. At naparoon ang sitndalo at pinugutan siya nang
ulo sa bilanguan,

28 at dinala ang caniyang ulo na nasa isang pingan, at

ibinigay sa dalaga, at ibinigay nang dalaga sa caniyang ina.

29 At nang mabalitaan ng caniyang manga alagad, nagsipa-

roon at binuhat ang caniyang bangcay, at inilagay sa isang

iibingan.

XJnang pagpaparami nang manga tinapay.

80 At ang manga apoatol ay naquipisan cay Jesiis at isinay-

say nila sa caniya, ang lahat nang canilang guinaua at ang
lahat ng canilang itiimro.

31 At sinabi niya sa canila : Pumarilo cayo nang bucod sa

isang lugar na ilang, at magpahinga cayo nang caunti.

Sapagca,t, marami ang manga nagpapaioo,t, parito, na hindi

man iamang magcalugar na cumain.
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32 At lumayag silang nasa daoiig at fiapasa isang lugar na
ilang at bucod.

33 At iiaqiiita sila iiang mga tauo sa pag-alis, at sila/iy

naquilala ng marami, at paraparang nangaglalacad doon
mula sa lahat ng manga ciudad, at naunang nangagsirating
cay sa canila.

34 At lumabas si Jesus, at naqiiifca niya ang lubbang mara-
ming tano at nahabag siya sa canila, sapagca,t, sila,i, gaya
nang manga tupa na iialang pastor, at nagpasimiilang
tinuriian sila nang maraming manga bagay.

35 At ng gumabi na, liimapit sa caniya ang caniyang
manga alagad, at sinabi : Ilang ang lugar na ito at gumagabi
na:

36 paab*sin mo sila, upang sila,i, magsiparoon sa manga
nayon at manga bayan sa palibotlibofc riitOy at mangagsibili
nang ano mang macacain.

37 Datapiia,t, siya,i, siimagot at sinabi sa canila : Bigyan
ninyo sila nang macacain. At sinabi nila sa caniya :

(J, Yayaon
baga cami at bibili nang dalauang daang denariong* tinapay,
at pacacanin iiamin sila ?

38 At sinabi sa canila :
i^
Ilang tinapay mayroon cayo ?

Pumaroon cayo at inyong tingnan. At nang maalaman nila
ay canilang sinabi : Lima, at dalauang isda.

39 At ipinag-utos sa canila na pahiligiiin silang lahat, na
pulupulutong, sa ibabao nang damuhang sariua.

^
40 At sila,i, nangagsihilig nang hanay na tigisasang daan at

tiglilimang puo.

41 At quinuba niya ang limang tinapay at ang dalauang
isda, at nacatingala sa langit na benendicionan, at hinati ang
manga tinapay, at ibinigay niya sa manga alagad, upang
ihayin sa canila. At ipinamahagni niya sa canilang lahat,
ang dalauang isda.

42 At cumain silang lahat at nangabusog.

43 At canilang binuhat ang labindalauang bacol na puno
nang manga pinagpirapirasong tinapay at isda.

• May anira na puo,t, pitong piso.
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u At aiig nangagsicain ng manga tinapay, ay limang libong

taiio.

Liiinalacad si Jesus sa ihahao nang tubig.

45 At pagdaca,i, pinapag-madali niya aiig caniyaiig manga
alagad na lumulan sa daong, at mangauna sa caniya sa

cabilang ibayo sa Bethsaida, samantalang pinaaalis niya ang
caramihan.

46 At pagcatapo3 na mapaalis niya sila, ay naparoon siya sa

bundoc upang manalaiigin.

47 At ng dumating ang liapon, ang daong ay nasa guitna

nang dagat, at siya,i, nag-iisa sa lupa.

48 At nang - maquita niya na totoong nangapapagal sa

paggaod, sapagca,t, sinasalnnga sila nang hangin, at malapit

na ang icaapat na vigilia ng gabi* ay naparoon siya sa canila

na Inraalacad sa ibabao nang dagat, at ibig silang miahan.

49 Datapna^t, sila, nang maquita nilang siya,i, lumalacad sa

ibabao nang dagat, ay inacala nilang siya,i, isang multo at

sila,i, nangagsisigao

:

50 sapagca,t, naquita siya nilang labat, d^>i pmiang nahinta-

cutan. r)atapua,t, pagdaca,i, nagsalita siya sa canila, at sa

canila,i, sinabi : \ Lacsan ninyo ang inyong loob, aco ; huag
cayong matacot

!

51 At siya,i, pumanbic sa daong nila, at humimpil ang
hangin ; at sila,i, nanguilalas nang di canasa.

52 Palibbasa,i, bindi pa nila napag-uunaua yaong nangyari
sa manga tinapay; cungdi natifcigas ang canilang manga
puso.

53 At nang macataiiid na sila,i, nadating nila ang lupa

nang Genezaret, at sumadsad sila sa doongan.

54 At paglunsad nila sa daong, pagdaca,i, naquilala siya n^
manga tauo,

55 at nangagtumulin sila sa palibotlibot nang boong lupaing

yaon, at nagpasimulang dalhin sa caniya ang manga may
saquit na nasa canicanilang hibigan sa canilang narinig na
quinaroroonan niya.

* A las ires eg madaiiftg arao.
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56 At saan man siya pumasoc, sa manga bayan, d sa manga
ciudad, 6 sa manga nayon, inilalagay sa manga pamilihan
ang manga may saqiiit, at ipinamamanhio sa caniya na
ipahipo man lamang sa canila ang laylayan nang caniyang
damit, at ang lahat nang humipo sa caniya ay pauang
nagsisigaling.

Aug salijt, saling sabi nang manga 7nafatanda,

TAT NAQUISAMA sa caniya ang manga fariseo at ilan sa

manga escriba na nagsipangaling sa Jerusalem,

2 at canilang naqnita ang ilan sa caiiiyang manga alagad
na cum^cain nang canilang tinapay na may marumming
mga Camay, sa macatuid baga,i, hindi hinugasa^n.

3 Sapagca,t, ang manga fariseo at ang lahat nang manga
judio, cungdi mnna mangaghngas na mabuti ng mga camay ay
di cnmacain, sa pagsunod sa mga sali,t, saling sabi ng mga
matatanda.

4 At cimg nayigagaling sa pamilihan cungdi muna mangag-
hugas ay hindi cumacain : at may iba pang maraming
manga bagay na canilang minana upang ganajjin

; gayanang
manga paghuhugas nang manga vasong iiiiiniiman, at nang
manga saro, at nang manga vasong fcangso, at nang manga
hiligan.

6 At siya,i, tinanong nang manga fariseo at nang manga
escriba:

c^,
Bacpiifc ang iyong manga alagad ay hindi nangag-

sisilacad ngayon sa sali,t, saling sabi nang manga matatanda,
cmigdi cumacain sila nang canilang tinapay ng may maru-
ruming camay ?

C> At sinabi niya sa canila : Manga mapagpaimbabao,
mabuti ang pagcahula tungcol sa inyo ni Isaias, ayon sa
nasusulat: Ang bayang ito ay iguinagalang aco nang
caniyang manga labi, datapua,t, malayo sa aquin ang cani-
yang puso.

7 Datapua,t, ualang capacanan ang pagsamba nila sa aquin,
sa pagtuturong parang manga aral ng manga utos nang
manga tauo.

8 Linilisan ninyo ang utos nang Dios at inj^ong pinangha-
hauacan an^: sali^t, saline: sabi nanis manga tauo

;



gxVK MABCOS 7. 119

9 at sinabi sa canila : Totoong tinatacuil ninyo ang ntos

nang Dios iipang maganap ang inyong manga sali,t, saling sabi.

10 SapagGa,t, sinabi ni Moises : Igalang mo ang iyong
ama at ang iyong ina, at: Ang manungayao sa ama 6 sa

in.a, ay mamatay na ualang pagsala.

11 .Datapua,t, sinasabi ninyo: Cung sabihin nang isang

tauo sa caniyang ama 6 caniyang ina : Siya,iy Corban (sa

macatiiid baga,i, hayin co sa Dios) yaong mangyayaring
paquinabangan mo sa aquin.

12 Hindi ninyo siya pababayaang gumaua nang ano man
na ucol sa caniyang ama 6 sa caniyang ina

;

13 na ninaualang cabiiluhan ang uica nang Dios sa inyong
sali,t, saling sabi na inyong itinuro; at gumagaua cayo nang
iba pang maraming manga bagay na cauangis nito.

14. At muling pinalapit niya sa caniya ang caramihan, at

sinabi sa canila :
i
Paquingan ninyong lahat aco at inyong

unauain

!

15 Ualang ano mang nasa labas na7ig catauan nang tauo
na pagpasoc sa caniya, ay macahahaua sa caniya ; datapua,t,

ang mga bagay na lumalabas sa caniya, yaon ang nacahahaua
sa tauo.

16 Cung ang sino man ay may paquinig na ipaquiquinig,

ay maquinig.

17 At nang pumasoc siya sa bahay na mula sa caramihan,
ay tinanong siya nang caniyang manga alagad tungcol sa

talinhaga.

18 At sinabi niya sa canila : ^ Caj^'o baga naman ay uala

ring pag-iisip ? {>, Hindi ninyo naMamang ang lahat i&ang nasa

sa labas na pumasoc sa tauo ay hindi macahahaua sa caniya

;

19 sapagca,t, hindi pumapasoc sa caniyang puso, cungdi sa

caniyang tiyan, at lumalabas sa lihim na lugar ? Sifiasabi ito

na Dililinis ang lahat nang manga ulam.

20 At sinabi : Ang lumalabas sa tauo, yaon ang nacaha-
haua sa tauo.

21 Sapagca,t, mula sa loob, mula sa puso nang manga tauo,

imalabas ang manga masasamang pag-iisip, ang manga
paquiquiapid, ang manga pagnanacao, ang manga pagpatay
sa cax)ua-tauOj

J-
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22 ang mga pangaiigalunya, ang manga casaquiman, ang
manga casaman, ang pagdaraya, ang calibugan, ang matang
masama, ang capusungan, ang capalaluan, ang camangma-
ngan;

23 sa loob lumalabas ang lahat nang masasamang bagay
na ito, at nacahahaua sa tauo.

A7ig hahayeng iaga Siroferiicia.

24 At nagtindig doon at napasa manga banganan nang
Tiro at nang Siddn, at puniasoc sa isang bahay, at ibig niya

na sino ma,i, hnag macaalam, at hindi siya nacapagtago.

25 Sapagca,t, pagdacaj, ang isang babaye na ang caniyang
munting anac na babaye, i, may isang carumaldmnal na
espirita, ng mabalitaan siya, ay lumapit at nagpatirapa sa

caniyang paanan

:

26 at ang babaye ay griega, taga Sirofenicia ; at ipinama-
manbic sa caniya na palayasin sa anac niya ang demonio.

27 At sinabi sa caniya 7ii Jesus : Pabayaan mo munang
mabusog ang manga anac, Bapagca,t, hindi marapat na cunin
ang tinapay nang manga anac at itapon sa manga aso.

23 Datapna,t, sumagot cvng bahaye, at sa caniya,i, sinabi

:

Go, Panginoon ; cabi,t, ang manga aso sa ilalim nang dulang
ay cumacain nang manga mnmo nang manga anac.

29 At caniyang sinabi : Dabil sa sabing ito, humayo ca,

umalis na ang demonio sa iyong anac.

30 At pumaroon sa caniyang bahay, at naratnan ang anac
na nahihiga sa hihigan, at umahs na ang demonio.

Pagpapagaling sa isang bingi at utal sa DecapoNs

31 At siya,i, muHng umah's sa manga hanganan nang Tiro,
at napatungo sa dagat nang GaKlea, na nagdaan sa Siddn,
na caniyang tinahac ang manga hanganan nang Decapolis.

32 At dinala nila sa caniya ang isang bingi at utal, at ipina-
manhic sa caniya na caniyang ipatong ang caniyang camay ea
caniya.

^
33 At siya,i, inihiualay niya ng bucod sa caramiban at

isinuot ang caniyang manga dah'ri sa manga tainga niya, at
kimura at hinipo ang caniyang dila

;
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34 at p^gcatiiigala sa langit, dumaing, at sinabi sa caiiiya

:

Efatha, sa macatuid ay : j Mabucsan

!

S5 At nabucsan ang caniyaiig paqninig at nacalag ang tali

iiang caniyang dila at nacapagsalitang malinao.

36 At ipinagbilin sa canila, iia canino man ay huag nilang

sahihin: ngani,t, lalong ipinagbibilin niya sa canila, ay

bagcos namang canilang ibinabantog.

37 At sila,ij naiigagtataca naiig ^i cauasa, na sinasabi

:

Mabuti ai3g pagcagaua sa lahat : binibigyang paquinig pati

ng manga bingi, at pinapagsasalita ang manga pipi.

Icalauang pagpaparami nang manga tijiapay*

8NANG MANGA arao na ij^on, ng magcaroong nmli ng
lubhang maraming tauo, at uala silang macain, pinalapit

niya sa caniya ang caniyang manga alagad, at sinabi sa

canila.

2 Naliahabag aco sa caramihan, sapagca,t, tatlong arao

nang sila,i, natitira sa aquin, at uala silang macain.

3 At cung sila,i, paoiiiin co na gutom sa canilang manga
bahay, ay magsisipanglupaypay sa daan, at nangaling sa

malayo ang iba sa canila.

4 At sinagot siya nang caniyang manga alagad : i Saan
ma.bubusog nino man ang mga tauong ito ng tinapay dito sa

isang ilang ?

5 At caniyang tinanong sila : (, Ilang tinapay mayroon
cayo ? At sinabi nila : Pito.

6 At ini-nto3 niya sa caramihan na mangagsihilig sa lupa at

quinnha niya ang pitong tinapay, at pagcapasalamat, ay

hinati at ibinigay sa caniyang manga alagad, upang ihayin

sa canila, at inihayin nila sa caraaiihan.

7 At mayroon silang caunting maliliit na isda, at ng
caniyang mabendicionan, ay ipinag-utos na canilang ihayin

din naman ang mga ito sa canila,

8 At nangagsicain, at nangabusog at canilang binuhat ang

pitong bacol na lumabis sa manga pinagpirapiraso.

9 At sila,i, may manga apat na libo ; at sila,i, pinaalis.
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Ang levad'ura nang manga Farlseo.

10 At pagdacaji, lumulan siya sa daong na casama ang
caiiiyaDg manga alagad, afc riapasa sacop nang Da^lmaii-

utha.

11 At linabas siya nang maijga fariseo, at nagpasimulang
maquipagtalo sa caniya, na hinahanapan siya ng isang tanda
nang langit, na tinutucso siya.

12 At siya,i, dumaing ng malalim sa caniyang espfritu, at

sinabi: ^^Baqnit humahanap nang tanda ang labing ito?

Catotohanang sinasabi co sa inyo, na hindi bibigyan nang
ano mang tanda ang lahing ito.

13 At sila,i, iniuan niya at muling lumulan sa daong at

tumauid sa cabilang ibayo.

14 At nalimutan nilang magdala nang tinapay, at iiala sila

cungdi isang tinapay sa daong.

15 At ipinagbilin sa canila at sinabi : Tignan ninyo, magi-
ngat cayo sa levadura nang manga fariseo, at sa levadura ni

Herodes.

16 At nangagbubulay-bulay sila-sila, na sinabi : Sapagca,t,
uala tayong tinapay.

17 At nang maalaman ni Jesiis, ay sinabi sa canila

:

^Baqiiit cayo,i, nangagbubulay-bulay ng ganito : sapagca,t,

uala cayong tinapay ? <?, Hindi pa ninyo nalalaman at napag-
uunaua ? (, Matigas pa baga ang inyong puso ?

18 ^ Mayroon cayong mata ay hindi cayo nacacaquita, at

mayroon cayong paquinig ay hindi cayo nacacarinig ? ^ At
hindi ninyo naaalaala ?

19 Nang aquing bahaguihin ang limang tinapay sa limang
libo, ^ilang bacol na puno nang manga pinagpirapiraso ang
inyong binuhafc ? Sinabi nila sa caniya ; Labingdalana.

20 At nang bahaguiJiin co ang pitong tinapay sa apat na
libo, I ilang bacol na puno nang manga pinagpirapiraso ang
binuhat ninyo ? At sinabi nila : Pito.

21 At sinabi niya sa canila : ^ Hindi pa baga ninyo mapagu-
unaua?
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Fagpapagaling sa hulag sa Bethsaida,

22 At duDiiating sa Bethsaida, at dinala nila sa caniya ang
isang bulag, at ipinamanhic nila sa caniya na siya,i, caniyang
hipiiin.

23 At hinanacan sa camay ang bulag, at dinala niya sa

labas nang bayan, at ng maluraan ang caniyang manga
mata, at maipatong sa caniya ang camay, tinanong siya,

(^ Nacacaqnita ca baga nang ano man ?

24 At siya,i, tumingala at nagsabi : Nacacaqnita aco ng
manga tauo, sapagca,t, namamasdan co na nagsisilacad na
parang manga cahoy.

25 At pagcatapos ipinatong uli sa caniya ang manga camay
ni Jesus sa caniyang manga mata, at siya,i, pinatingin at

siya,i, gnmaling, at naquitang maliuanag ang lahat ng bagay.

26 At pinaoui sa caniyang bahay, na sinabi : Huag cang
pumasoc cahi,t, sa bayan.

Pagsasaysay nang pagqiiilala ni Pedro,

27 At naparoon si Jesiis at ang caniyang manga alagad sa

manga bayan nang Cesarea ni Felipo. At itinanong sa daan
sa caniyang manga alagad na sinabi sa canila: (^Ano ang
sinasabi nang manga tauo cung sino baga aco ?

28 At sinabi nila sa caniya, na sinabi : Si Juang Mamimin-
yag : at anang manga iba,i, Si Elias ; datapua,t, iba,i, Isa sa

manga profeta.

29 At tinanong niya sila : Datapua,t, cayo, ^, ano ang sabi

ninyo cimg sino aco ? Sumagot si Pedro, at sinabi sa caniya

:

i
Icao ang Cristo !

30 ki ipinagbilin sa canila na huag sabihin canino man
cung sino siya.

81 At nagpasimnlang nagturo sa canila, na ang Anac nang
tauo ay quinacailangang magbata ng maraming bagay, at

itaciiil nang manga matatanda, at nang manga puno nang
manga sacerdote, at nang manga escriba, at siya,i, patayin,

at magbaogon uli pagcaraan nang tatlong arao.

32 At hayag na sinabi niya ang salitang ito. At isinama

siya ni Pedro at pinasimulaan^ siji^a^i, paguicaan.
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. 33 Datapna,t, ng lumingon at tignan ang caniyaiig mai-ga
alagad, ay saca pinagiiicaan si Pedro, at sinabi ; Ltimagay ca
sa licnran co Satanas ; sapagca,t, di mo pinag-iisip ang manga
bagay na ucol sa Dios, cungdi ang manga bagay na ucol sa

manga tauo.

Fasanin ang cniz.

34 At pinalapit niya sa ca.niya ang caramihan sampno nang
caniyang manga alagad, at sa canila,i, sinabi : Cmig ang sino

man ay ibig sumunod sa aqtiin, ay tumangui sa caniyang
sarili, at dalbin ang caniyang cruz, at sumunod sa aquin.

35 Sapagca,t, ang mag-ibig iligtas ang caniyang buhay ay
mauaualan : at ang maualan nang caniyang buhay dabilan sa

aquin at sa eva,ngelio, ay maliligtas.

36 Sapagca,t, ^,anong mapapaquinabang nang tauo cung
camtan man niya ang boong sanglibutan, at mapapahama'c
ang caniyang calulua ?

37 (^ Sapagca,t, anong ibibigay nang tauo na tumbas ng
caniyang calulua ?

38 Sapagca,t, ang magmacabiya sa aquin at sa aquing
manga pangaral sa labing itong mapangalunya, at macasala-
nan, icahihiya naman siya nang Anac nang tauo pagparito
niyang sumasacalualbatian nang caniyang Araa, na casama
ang manga santong angel.

9 AT SINABI niya sa canila : Catotohanang sinasabi co sa
inyo, na may ilan sa manga naririto, na hindi matiticman

sa ano mang paraan ang camatayan, hangang sa maquita
nila ang cabarian nang Dios na pariritong taglay ang capang-
yarihan.

Ang paghahagong aiiyo.

2 At pagcaraan nang anim na arao ay isinama ni Jesiis si

Pedro at si Santiago at si Juan, at sila ay dinala sa isang
mataas na bundoc, na nagsibucod sa mga iba at nagbaf'ong
anyo sa barap nila,

3 At ang caniyang damit ay nagningning at totoong
pumuti, ano pa,t, sino mang manglalaba sa lupa ay hindi
macapagpapaputi ng gayo7i.
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4 At napaqiiita sa canila si Elias na casama si Moisds, na
naqniqnipag-usap cay Jesus.

5 At sumagot si Pedro at sinabi cay Jesus : Eabbi, mabuti

sa atin aiig matira tayo rifco, at gnmaua tayo nang tatlong

dampa, i^a ang sa iyo, at isa ang cay Moises, at isa aog cay

Elias.

6 Sapagca,t, hindi niya nalalaman cung anong isasagot

X3alibbasa,i, sila,i, totoong nahibintacutan.

7 At dumating ang isang alapaap na sa canila,i, luinilim,

at lumbas ang isang voces sa alapaap : Ito ang sinisinta cong

Anac, siya ang inyong paquingan.

8 At caracaraca,i, lumingap sila sa palibotlibot ay uala

na silang naqnitang sino man, cungdi si Jesus lamang na
casama nila.

9 At nang sila,i, bumaba sa bundoc, ipinagbilin sa canila

na canino man ay huag sabihin ang canilang naquita, cungdi
pagca ang Anac nang tauo ay nacapagbangong muli sa

manga patay.

10 At canilang inilihini ang salitang ito, at sila,i, nangagta-
tanungan, cung ano ang cabulngan nang pagbabangong muli
sa manga patay.

11 At tinanong nila siya, na sinabi : Sinasabi nang manga
escriba, na quinacailangang punaarito muna si Elias.

12 At sa canila,i, sinabi niya ; Catotobanang si Elias, ay
paparitong mauuna, at isasauli sa dati ang laliat nang manga
bagay : at ^ baquit nasusulat tungcol sa Anac nang tauo, na
maghibirap sa mara^ning bagay at pauaualangbalaga ?

13 Datapua,t, sinasabi co sa iiiyo, na naparito si Elias, at

guinaua din naman sa caniya ang labat nang canilang inibig,

ayon sa nasusulat tungcol sa caniya.

Ang hinatang pinahihirapmi nang demonio.

14 At nang sila,i, pumaroon sa manga alagad, naquitang na
sa canilang palibotlibot ang isang lubbang marauiing tauo at

ang manga escriba na sa canila,i, naquiquipagtalo.

15 At ang boong caramiban pagdaca^i, pagcaquita sa caniya

ay nangagtaca ng mainam at tinacbo siya at siya,i, binati

nila.
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16 At tinanong sila : i Ano ang ipinaquiquipagtalo ninyo
sa canila ?

17 At isa sa caramihan ay sumagot sa caniya : Maestro,
diiiala co sa iyo aug aquing aiiac na lalaqui na may isang
espiritung pipi

;

18 ang espirit'img ito, saan man siya hauacaii ay siya,i,

ibiimbual: at iiagbubula ang hihig at iiagngangalit ang
manga iigipin, at tiiitiunting iiatutuyo : at sinabi co sa iyoiig

manga alagad na siya,i, palayasin, at liindi iiila napaalis.

19 At smnagot siya sa canila, at nagsabi : j Oh lahing
iialang pananampalataya ! ^hangang cailan maquiquisama
aco sa inyo? (^hangaiig cailan titiisin co cayo? Dalhin
ninyo siya sa aquin.

20 At dinala nila sa caniya : at pagcaqnita sa caniya, ay
pagdaca,], piimpangatal siya na mainam ng espiritn, at siya,i,

nalugmoc sa lupa, at nagpapagiilonggnlong na bumubula cmg
hibig.

21 At tinanong ang caniyang ama : ^ Cailan pang panahon
nangyayari sa caniya ito ? At sinabi niya : Miila sa pagca-
bata.

22 At madalas na siya,i, inihahagnis sa apoy at sa tnbig
npang siya,i, patayin ; datapna^t, cung mayroon cang ano
mang magagana, maaua ca sa amin afc tnlungan mo cami.

23 At sinabi sa caniya ni Jesus : j Cung icao ay mangya-
yaring manampalataya\ Labat ng bagay ay maaari sa
1 jananampalataya

.

24 Pagdaca,i, ang ama nang bata ay sumigao, at nagsabi

:

Nananampalataya aco, tnlungan mo ang caculangan co nang
pananampalataya.

25 At nang maquita ni Jesus na dumaragsa na tumatacbo
ang caramilian, pinag-uicaan ang earumaldumal na espiritu,
afc sinabi : Icao pipi at binging espiritu, ini-uutos co sa iyo, na
lumabas ca sa caniya ; at Imag ca nang pumasoc na muli sa
caniya.

2a At ng macapagsisigao ang ei^pirUu at ng siya,i, mapa-
ngatal na mainam, ay unialis; at mja,i naguing anyong
patay, ano pa,t, marami ang nagsasabi : Patay na siya.
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27 Datapna,t, hinanacan siya ni Jesus sa camay, at siya,i,

ibinangon, at siya,i, nagbaiigon.

28 At iiang pumasoc siya sa bahay, tinanong siya iiaiig

bucod nang caniyang manga alagad : Ilindi napalayas nam in

siya.

29 At sinabi niya sa canila : Ang ganitong demonio ay

bindi mapalabas nang ano man, cmigdi sa pamamag-itan
nang panalangin at ayuno.

Ang pangulo sa caharian nang langit.

30 At umalis sila roong nangagdaan sa Galilea ; at aayao

na sino ma,i, macaalam.
31 Sapagca,t, tinntnruan ang caniyang manga alagad at sa

canila,i, sinabi: Ibibigay ang Anac nang lauo sa manga
Camay nang manga tauo, at siya,i, papatayin ; at pagca-

matay niya, ay magbabangong muli pagcaraan ng icatlong

arao.

32 Nguni,t, hindi nila napagumiaua ang salita, at nanga-

tatacot sila na sa caniya,i, magtanong.

33 At sila,i, dumating sa Capernamn ; at ng siya,i, nasa sa

bahay, ay tinanong sila : <^ Ano ang pinagtalunan ninyo sa

daan ?

84 Datapua,t, sila,i, hindi nangagsiimic ; sapagca,t, sila-sila

ay nangagtatalo sa daan, cung sino ang pangulo.

35 At siya,i, naupo, at tinauag ang labingdalaua, at sa

canila,i, sinabi: Cung sino mang ibig na siyang maguing
una, ay siyang mahuhuli sa labat, at ang lingcod nang lahat.

36 At bumauac nang isang maliit na bata, at inilagay sa

guitna nila, at caniyang quinalong, at sa canila, i, sinabi

:

37 Sino mang tumangap sa isa sa manga ganitong maliit

na bata sa aquing pangalan, ay aco ang tinangap, at sino

mang tumatangap sa aquin, bindi aco ang tinatangap cungdi

yaong sa aqui,i, nagsugo.

Ang Jmidi laban sa atin ay ayon sa atin,

38 Sirabi sa caniya ni Juan : Maestro, naqnita namin ang

isa ua sa pangalan mo,i, nagpapalayas nang mga demonio

;
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at pinagbaualan namin siya, sapagca,fc, hindi siya snma-
sama sa atin.

39 Datapua,t, sinabi ni Jesiis : liuag ninyong pagbaiialan

siya ; sapagca,t, uala sino mang gumaua nang gauang maca-
pangyarihan sa pangalan co, na pagdaca,i, macapagsasalita

nang masama tiingcol sa aqiiin.

40 Sapagca,t, ang bindi laban sa atin ay sa atin ayon.

41 Sapagca,t, sino mang magpainom sa inyo nang isang

vasong tubig, dabil sa cayo,i, cay Cristo, catotobanang sina-

sabi CO sa inyo na bindi manauala sa ano mang paraaj,) ang
ganti sa caniya.

Sa manga pagbibigay icatitisod,

42 Sino mang magbigay icatitisod sa manga maliliit na ito

na sumasampalataya sa aquin, ay mabuti pa sa caniya ciing

bitinan ang caniyang liig ng isang guilingang batong pini-

pihit ng asno at siyaj, ibulog sa dagat.

43 At cmig ang cam ay mo ay macapagpapatisod sa iyo, ay
putulin mo: mabuti pa sa iyo ang masoc sa bubay na
pingcao, cay sa may dalauang camay ca ay mapasa infienio,

sa apoy na di njangyayaring mapatay.
44 Na doo,i, bindi namamatay ang canilang u-od, at bindi

namamatay ang apoy.

45 At cung ang paa mo ay macapagpapatisod sa iyo, ay
putulin mo, mabuti pa sa iyo na pilay na pumasoc icao sa

bubay, cay sa may dalauang ]3aa ca ay ibulog ca sa infierno.

46 Na doo,i, bindi namamatay ang canilang u-od, at hindi
ncimamatay ang apoy.

47 At cung ang mata mo ay macapagpapatisod sa iyo
duquitin mo: mabuti pa sa iyo ang pumasoc sa caharian
nang Dios na iisa ang mata, cay sa may dalauang mata ay
ibulog ca sa infierno.

48 Na doOji, bindi namamatay ang canilang u-od, at hindi
namamatay ang apoy.

49 Sapagca,t, aasnang lahat sa pamamag-itan nang apoy.
50 Mabuti ang asin; datapua,t, cung tumabang ang asin,

^ ano ang inyong ipagpapaalat ? Taglayin ninyo sa inyong
sarili ang asin; at cayo.i, ma.^samasamang payapa.
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Timgcol sa pagJiihiualay nang magasaiia 6 divorcio.

Ati AT SIYA,I, tumindig doon at napasa manga hanganan
Aw nang Judea, at sa daco pa roon nang Jordan, at ang
caramihan ay muling naquipisan sa caniya ; at ayon sa cani-

yang quinauugalian ay muling pinangaralan niyi sila

2 At dumating sa caniya ang manga fariseo, at siya,i,

tinanong : l,
Matuid baga sa lalaqui na ihiualay ang cani-

yang asaua ? na siya,i, canilang tinutucso.

3 At sumagot at sa canila,i, sinabi: ^Ano ang ipinag-

uutos sa inyo ni Moises ?

4 At sila,i, nagsabi : Ipinahihintulot ni Moisds na ilagda

ang casulatan sa paghihiualay, at ihiualay siya.

5 Datapua,t, sinabi sa canila ni Jesus ; Dabil sa catigasan

nang inyong puso ay inilagda sa inyo ang utos na ito.

6 Nguni,t, buhat sa unang mula nang paglalang, ang
lalaquijt, ang babaye ay quinapal nang Dios.

7 Dahil dito,i, iiuan nang lalaqui ang caniyang ama at ina,

at maquiquisama sa caniyang asaua

;

8 at ang dalaua, ay maguiguing isang lamdn : caya ng5.

hindi na sila dalaua, cungdi isang lamdn.

9 Ang pinapagsama ng^ nang Dios, ay huag papaghiua-

layin nang tauo.

10 At sa bahay muling tinanong siya nang manga alagad

tungcol sa bagay na ito.

11 At sinabi sa canila : Sino mang lalagui na ihiualay ang
caniyang asaua, at pacasal sa iba, ay nagcacasala nang
pangangalunya laban sa unang asaua.

12 At cung ihiualay ng babaye ang caniyang asaua, at

pacasal sa iba ay nagcacasala nang pangangalun} a.

Benehendicionan ni Jesiis ang manga hata*

IS At dinala nila sa caniya ang manga maliliit na bata

upkng 8ila,i, caniyang hipuin, at sinauay sila nang manga
alagad.

14 Datapua,t, ng ito,i, maquita ni Jesiis ay nagdalang galit

%% sinabi sa canila: Pabayaan ninyong lumapit sa aqtiin
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ang manga raaliliit iia bata ; huag iiinyong pagbaualan,
sapagoa,t, sa mga ganito ang caharian nang Dios.

15 Catotohanang sinasabi co sa inyo: Na sino man bindi

tumangap nang caharian nang Dios na parang isang niaUit

na bata, ay bindi papasoc doon sa ano mang paraan
16 At quinalong niya sila at benendicionan, na ipinapaiong

ang caniyang camay sa caniia.

A7ig hinatang mayaman,

17 At nang siya,i, umaalis, na lumalacad, may isang tumac-
bo sa caniya, at lumuhod sa Ixarap niya, at siya,i, tinanong

:

Mabuting Maestro, i ano ang gagauin co upang aco,i, mag-
mana nang buhay na ualang hangan?

18 At sinabi sa caniya ni Jesus: ^Baquit tinatauag mo
acong mabuti? Uala sino mang mabuti, cungdi isa, ang
Dios.

19 Nalalaman mo ang manga utos : Huag cang pumatay

:

Huag cang mangalunya : Huag cang magnacao : Iluag cang
suraacsi sa di catotobanan : Huag cang magdaya : Igalang
mo ang iyong ama at ang ina.

20 At sinabi sa caniya : Maestro, ang lahat nang ito ay
aquing guinanap miila sa aquing cabataan.

21 At ng matignan siya ni Jesus, guinilio siya at sinabi sa
caniya : Isang bagay ang culang sa iyo : lumacad ca, ipagbili

mo ang labat mong tinatangquilic, at ibigay mo sa mano^a
duc-ba at magcacaroon ca nang cayamanan sa langit; at
pumarito ca, sumunod ca sa aquin.

22 Datapua,t, siya ay nahapis sa sabing ito, at yumaong
namamanglao sapagca,t, isang may maraming manga pag^
aari.

23 At lumingap si Jesus sa palibotbbot, at sinabi sa
caniyang manga alagad : j Pagcahirap-hirap na macapasoc sa
cabarian nang Dios ang manga may manga cayamanan !

24 At nangagtaca ang manga alagad sa caniyang manga
salita ; datapua,t, si Jesiis ay muling sumagot at nagsabi sa
canila:

i
Manga anac, pagcahirap-hirap na macapasoc sa

caharian nang Dic^ ang manga umaasa sa manga cayama-



SAN MAECOS 10. 131

25 Magaan pa sa isang camello ang dumaaii sa butas ng
isang carayom, cay sa isang mayaman ang pumasoc sa

caharian nang Dios.

26 At sila,i, nagtatacang mainam na sinasabi sa caniya:

(^ at sino ng^ caya ang macaliligtas ?

27 Pagtingin ni Jesiis sa canila ay nagsabi : Hindi maug-
yayari ito sa manga tauo ; datapua,t, hindi gayon sa Dios

;

sapagca,t, ang lahat nang bagay ay may pangyayari sa Dios.

28 Si Pedro ay nagpasimulang magsalita sa caniya : Narito,

iniuan namin ang lahat at sumunod sa iyo.

29 Sinabi ni Jesus : Catotohanang sinasabi co sa inyo : Uala
sino mang nag-iuan ng bahay, d manga capatid na lalaqui, d

manga capatid na babaye, d ina, d ama, d manga anac, d

manga lupain dahil sa aquin at dahil sa evangelio,

30 datapiia,t, siya,i, tatangap nang macasangdaan ngayon sa

panabong ito ng manga bahay, at manga capatid na lalaqui,

at manga capatid na babaye, at manga ina, at manga anac,

at manga lupain, sampuo nang manga pag-uusig; at sa

panahong darating ay ng ualang hangang buhay.

31 Datapua,i, maraming nangungunang mahuhuli, at

nangahuhuling mangunguna.

Ang cahingian nang manga anac ni Zehedeo,

32 At sila,i, nasa raan at pumapanhic sa Jerusalem, at

nangunguna sa canila si Jesus, at sila,i, naguiguitlahanan, at

ang mga sumusunod ay nangatatacot : at muling pinalapit

niya sa caniya ang labingdalaua, at nagpasimulang 8inal)i sa

canila ang manga bagay na sa caniya,i, mangyayari, iia

sinahi :

33 Narito, pumapanhic tayo sa Jerusalem, at ibibigay ang
Anac nang tauo sa manga puno nang manga sacerdbte at sa

manga escriba, at siya,i, hahatulang patayin, at ibibigay siya

sa manga gentil

;

34 at siya,i, aalimurahin, at siya,i, luluraan, at siya,i,

papaluin, at siya,i, papatayin ; at pagcaraan ng tatlong aiao

ay siya,i, magbabangong muli.

36 At nangagsilapit sa caniya, si Santiago at si Juan, na

manga anac ni Zebedeo, na sa caniya,i, uagsipagsdbi

:
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Maestro, ibig naming iyong gauin sa amin ang ano mang
aming hingin so iyo.

36 At sinabi niya sa canila*: ,? Ano ang ibig ninyo na sa

inyo,i, aquing gauin ?

37 At sinabi nila sa caniya : Ipagcaloob mo sa amin na sa

iyong calualhatian ay niaupo cami, ang isa,i, sa iyong canan,
at ang isa,i, sa iyong caliua.

38 r)ataptia,t, sinabi sa canila ni Jesns : Hindi ninyo
nalalanjan ang inyong hinihingi. ^Mangyayari bagang
uminom cayo ng copang aquing iniinom, 6 cayo baga,i,

mabibinyagan nang binyag na ibininyag sa aquin ?

39 At sinabi iiila sa caniya : Mangyayari. At sinabi sa

canila ni Jesus: Ang copang aquing iniinom ay iinomin
ninyo; at sa binyag na ibininyag sa aquin, ay cayo,i,

bibinyagan;

40 datapua,t, ang maupo sa aquing canan 6 sa aquing
caliua ay hindi aco ang magbibigay, cungdi sa manga
pinaghahandaan.

41 At nang marinig nang sampuo ito, ay nagpasimulang
nangagalit dabil cay Santiago at cay Juan.

42 At sila,i, pinalapit ni Jesus sa caniya, at sa canila,i,

sinabi : Nalalaman ninyo na yaong manga inaaring manga
puno ng manga tauo ay napapapanginoon sa canila ; at ang
manga malalaqui sa canila, ay guinagamit ang capangyarihan
sa canila.

43 Datapua,t, sa inyo,i, hindi gayon ; cungdi sino mang
mag-ibig na lumaqui sa inyo, maguiguing lingcod ninyo:

44 at sino man sa inyo na mag-ibig na maguing pangulo,
ay maguiguing alipin nang lahat.

45 Sapagca,t, tunay na ang Anac nang tauo ay hindi
naparito upang siya,i, paglingcuran, cungdi upang maglingcod,
at ibigay ang caniyang buhay sa pagtubos sa marami.

Ang bulag sa Jericd,

46 At dumating sila sa Jericd; at pag-alis niya sa Jerico,

sampuo ng caniyang manga alagad, at ng isang lubhang
maraming tauo, ay ang anac ni Timeo, si Bartimeo, na
imng pulubing bulag, ay nacaupo sa tabi nang daan.
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47 At nang marinig niya na yao,i, si Jesus na taga Nazaret,

BijB,,iy nagpasimulang magsisigao, at magsasalita : Jesiis, lead

na anac ni David, mahabag ca sa aquin.

48 At siya,i, qninagagalitan nang. marami, upang siya,i,

huag magingay ; datapua,t, siya,i, lalong sumisigao : Icao na
anac ni David, mababag ca sa aqiiin.

49 At tnmiguil si Jestis, at sinabi : Tauagin ninyo siya. At
tinanag nila ang bulag, na sinabi sa caniya. Lacsan mo ang
iyong loob ; icao ay magtindig, tinatauag ca niya.

50 At pagcatapon ng caniyang balabal, ay nagmadaling
tumindig at lumapit cay Jesiis.

51 At sumagot sa caniya si Jestis, at sinabi : ^ Ano ang ibig

mong gauin co sa iyo? At sinabi nang bulag sa caniya:

Rabboni, na aco,i, macaquita.

52 At sinabi sa caniya ni Jesiis : Lumacad ca, pinagaiing

ca nang iyong pananampalataya. At pagdaca,i, nacaquita,

at siya,i, sumusunod sa caniya sa daan.

Masayang pagpasoc ni Jesus sa Jerusalem.

A A AT NANG- malalapit na sila sa Jerusalem, sa Betphag^
11 at sa Bethania, sa, tabi nang bundoc nang manga Oliva,

inutusan niya ang dalaua sa caniyang manga alagad,

2 at sa canila,i, sinabi : Pumaroon cayo sa bayang nasa

tapat ninyo, at pagdaca, pagcapasoc ninyo roon, masu-

sumpungan ninyo ang isang nacataling pollino, na hindi pa
nasasacyan nang sino mang tauo: inyong calaguin siya at

dalhin ninyo siya rito,

3 At cung may magsabi sa inyo : ^ Baquit guinagaua ninyo

ito? sabihin pinyong: Quinacailangan nang Panginoon;at
pagdaca,i, ipadadala rito.

4 At sila,i, nangagsiparoon, at canilang nasumpungan ang
pollino na nacatali sa pintuan sa labas nang lansangan, at

siya,i, canilang quinalag.

5 At ilan sa manga naroroon ay sinabi sa canila : i Ano
ang guinagaua ninyo at inyong quinacalag ang pollifio ?

6 At sinabi nila sa canila ayon sa sinabi ni Jes^: at sibk^i

pinabayaang umalis.
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7 At dinala nila aiig poUino cay Jesiis ; at inilagay nila sa

ibabao nang poUino ang canilang manga damit, at suma-
cay sa caniya si Jesus.

8 At marami ang nangaglalatag nang canilang manga
darait sa daan ; at ang manga iba,i, manga sanga m\ cani-

lang pinutol sa mga parang.

9 At ang manga nasa unahan, at ang manga sumiisnnod,
ay pauang sumisigao,

\ Hosanna ! Purihin ang pumaparito
sa pangalan nang Panginoon 1

10
i
Purihin ang cabariang pumaparito, ang caharian nang

ating amang si David 1 \ Hosanna sa manga cataasan !

11 At nasoc siya sa Jerusalem, sa temple: at nang maca-
lingap siya sa palibotlibot sa labat nang manga bagay, at
palibhasa,i, gabi na, ay pumaroon sa Bethania na casama ang
labingdalaua.

Afig tutjong higuera : ang paglilinis nang templo,

12 At siya, quinabucasan, pagcaalis nila sa Bethania, ay

'

nagutom.
13 At sa malayoj, natanao niya ang isang higuera na may

manga dahon, at lumapit, at baca sacali macasumpong dooii
nang ano man ; at nang lumapit, ay ualang nasundoang aiio

man cungdi manga dahon, sapagca,t, hindi panahon nang
higos.

14 At sumagot si Jesus at sinabi sa liigiMva : Mula ngayon
huag cumain ang sino man nang iyong bunga magpacailan
man. At ito,j, narinig nang caniyang manga alagad.

15 At nangagsidating sila sa Jerusalem, at pumasoc si Jesus
m templo, at nagpasimulang caniyang pinalayas ang manga
nagbibili at ang mga bumibili sa templo, at caniyang inihapay
ang manga papag nang manga nagpapalit nang salapi, at

an^ manga upuan nang manga nagbibili nang calapati

;

i(i at Lindi ipinahihintulot na sino ma,i, magdala nang ano
mang dalad laban sa templo.

17 At sila,i, tinuturuan at sinasabi : ^ Hindi baga nasusulat
na: Ang aquing bahay, ay tatauaguing bahay na panalang-
inan eg lahat iig nacion? Datapua,t, guinaua ninyong
yungib nang manga magnanacao.
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1.8 At yao,i, narinig nang manga escriba at nang manga
puno nang raanggt sacerdote, at pinagsisicapan cung paanong
Biya,i, canilang mapapatay . fiapagca,t, natatacot sila sa caniya,

dahil sa ang boong caramihan ay nanguiguilalas sa caniyang
aral.

19 At tuing gabi,i, lumalabas siya sa ciudad.

20 At sa pagdaraan nila pagca umaga, ay naquita nila na
ang piino ng higuera ay tuyo mula sa manga ugat.

21 At sa pagcaalaala ni Pedro ay sinabi sa caniya: Eabbf,

narito, ang sinumpa mong puno ng higuera, ay natuyo.

22 At pagsagot ni Jesus ay sa canila,i, sinabi : j Sumam-
palataya cayo sa Dios

!

23 Catotobanang sinasabi co sa inyo, na sinomang magsabi
sa bundoc na ito : Umalis ca, at sumugba ca sa dagat ; at

hnag mag-alinlangan sa caniyang puso cungdi manampala-
taya na manyayari ang sinasabi, ay cacamtan niya.

24 Caya nga, sinasabi co sa inyo ; na ang lahat na inyong
hingin sa pananalagin, manampalataya cayo na inyong

tinangap na, at inyong cacamtan.

25 At cailan man cayo,i, nananalangin, magpatauad cayo,

cung mayroon cayoug ano mang laban sa canino manjupang
ang inyo namang Ama na nasa langit, ay ipatauad sa inyo

ang inyong manga casalanan.

26 I)atapua,t, cung hindi cayo magpatauad, hindi rin cayo

patatauarin sa inyong manga casalanan nang inyong Ama na
nasa langit.

Tungcol sa hinyag ni Juan.

27 At nangagsiparoon uli sila sa Jerusalem ; at samantalang

lumalacad siya sa templo, ay lumapit sa caniya ang manga
puno nang manga sacerdote, at ang manga escriba at ang
manga matatanda,

28 at sinabi nila sa canij^a . ^ Sa anong capangj^arihan

guinagaua mo ang manga bagay na ito ? f,6 sino ang sa iyo,i,

nagbigay nang capangyarihang gauin mo ang manga bagay

na ito ?

29 At sa canila,i, sinabi ni Jesiis : Tatanungin co cayo nang
isang salita, at sagutin ninyo aco at soca sasabihin co sa inyo
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cung sa anong capangyarihaii guinagaua co ang manga bagay
na ito.

30 Ang binyag ni Juan ^ ay mula baga sa langife 6 sa

manga tauo ? Sagutin ninyo aco.

31 At canilang pinagbubulay-bnlay sa canilang sarili na
fcinasabi : Cnng sabihin nating mula sa langit, ay sasabihin :

^ Baquit, ng^ hindi ninyo siya pinanampalatayaban ?

32 Datapua,t, cung sabibin nating : Mula sa m*inga tauo,

nangatatacofc sila sa bayan ; sapagca,t, quiniquilala nang labat

na si Jua,i, tunay na profeta.

3S At sila,i, sumagot cay Jesus at nagsabi : Hindi namin
lialalaman. At sinabi ni Jesus sa canila : Hindi co rin sasa-

bihin sa inyo cung sa anong capangyarihan guinagaua co ang
manga bagay na ito.

TaU?ihaga tungcol sa manga masasamang magsasaca,

A AT nagpasimulang pinagsaliiaan sila sa manga talin-

jLu baga. Nagtanim ang isang tauo nang isang uvasan, at

binacuran tiang manga buhay na cahoy, at liumucay nang
isang mapagpisaan nang uvas, at nagtayo nang isang ban-
tayan, at pinaupahan sa manga magsasaca, at napasa ibang
bayan.

2 At sa capanahunan, ay nag-utos siya nang isang alipin

sa manga magsasaca upang tangapin sa manga magsasaca
a7zg caniyang bahagui sa bunga nang uvasan.

3 At hinuli nila siya, at siya,i, canilang hinampas, at pina-

ouing ualang dala,

4 At muling nag-utos sa canila nang isang alipin, at cani-

lang sinugatan sa ulo, at siya,i, canilang inalimura nang di

cauasa.

5 At nag-utos nang :ba, %t yao,i, canilang pinatay ; at ang
iba pang marami, ang iba,i, canilang hinampas, at ang iba,i,

canilang pinatay.

6 Mayroon pang isa, isang anac na sinisinta ; siyang pinag*
utusang cahulihulihan, na sinabi: Igagalang nila ang aquing
anac.
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7 Datapua,t, ang manga magsasacang yaon ay nangagsa-
litaan at canilang sinabi : Ito ang magmamana ; liali cayo,

atin siyang patayin, at maguigning atin ang mana.
8 At siya,i, canilang hinuli, at pinatay nila siya, at pina-

layas nila siya sa labas nang nvasan.

9 {, Ano nga caya ang gagauin nang may-ari nang uvasan ?

Paroroon, at pupucsain ang naanga magsasaca, at ibibigay

ang uvasan sa manga iba.

10 ^, Hindi man lamang nabasa ninyo ang Casulatang ito

:

Ang bato na pinaualang halaga nang manga nag-

tatayo nang bahay, ang siya ring naguing pangulo sa

panuloc.

11 Guinaua ito nang Panginoon, at caguilaguilalas sa

ating manga mata ?

12 At pinagsisicapan nilang bulihin siya, at sila,i, nanga-
tatacot sa caramihan ; sapagca,t, canilang nalalaman na
sinabi niya ang talinbaga laban sa canila at siya,i, iniuan, at

nangagsialis.

Aiig pinag-iisa/pan hmgcol sa bids,

J3 At inutusan sa caniya ang ilan sa manga fariseo at sa

manga Herodiano, upang siya,i, hulihin sa pananalita.

14 At paglapit nila,i, sinabi sa caniya : Maestro, nalalaman

naming icao ay mapagpatotoo, at hindi ca nangingimi canino

man, sapagca,t, hindi mo tinitingnan ang calagayan nang
tauo, cungdi itinnturo mo ang daan sa Dios, ayon sa catoto-

hanan :
f,
Catuiran baga na bumnis cay Gesar, 6 hindi ?

15 y, Magbibigay baga cami, 6 hindi cami magl)ibigay ?

Datapua,t, palibhasa,i, nalalaman niya ang pagpapaimbabao
nila, ay sa canila,i, sinabi: ^Baqnit ninyo aco tinutucso?

Dalhin ninyo sa aquin ang isang denario* upang aquing

maquita.

IG At canilang dinala sa caniya ang denario^ at sinabi sa

canila: ^Canino ang larauang ito at ang nasusulat? At
sinabi nila sa caniya : Cay Cesar.

* Isang deoario, &f cabati at ualo.
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17 At sinabi sa canila ni Jesiis : Bayaran ninyo cay Cesar
ang cay Cesar, at sa Dios ang sa Dios. At sila,i, nanguilalas

na mainam sa caniya.

Ang manga Saduceo at ang pagcabuhay na mag-tdi,

18 At nagsilapit sa caniya ang manga saduceo, na nangag-
sasabing ualang pagcabuhay na mag-uli, at siya,i, canilang

tinanong, na sinabi

:

19 Maestro: Isinulat sa amin ni Moisfe, na cung ang
capatid na lalaqui nine man ay mamatay, at may maiuang
asaua, at ualang maiuang anac, ay cunin nang caniyang
capatid ang caniyang asaua, at bigyan nang lipi ang cani-

yang capatid.

20 May pitong lalaquing magcacapatid ; at nag-asaua ang
panga,nay, at nang mamatay hindi nag-iuan nang lipi.

21 At nag-a.saua sa hao ang pangalaua, at namatay na
hindi nag-iuan nang h'pi ; at gayon din naman ang pang-
atlo.

22 At ang pito,i, hindi nag-iuan nang lipi. Sa cahulihuli-

ha,i, namatay naman ang babaye.

23 Sa pagcabuhay na mag-uli ^ Sino sa canila ang magui-
guing asaua? sapagca.fe, siya,i, naguing asaua ng pito.

24 Sinabi sa canila ni Jesiis :
f,
Hindi cayo baga caya nag-

cacamali dahil diyan, na hindi ninyo nalalaman ang manga
Casulatan, at hindi rin talos ninyo ang capangyarihan nang
Dios?

25 Sapagca,t, pagbabangon nila sa manga patay, ay hindi

na sila magaasaua, at hindi na pagaasauahin, cungdi gaya ng
manga dngel sa langit.

26 Nguni,t, tungcol sa manga patay, na sila,i, mangagba-
bangon ^ hindi baga ninyo nabasa sa libro ni Moists, tungcol

sa puno nang zarza cung paanong siya,i, quinausap ng Dios,

na sinabi : Aco ang Dios ni Abraham, at ang Dios ni Isaac,

at ang Dios ni Jacob ?

27 Hindi siya Dios nang manga patay, cungdi nang manga
buhay : cayo,i, najgcacamaling mainam.
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Ang daquilang utos.

28 At lumapit ang isa sa manga escriba, at narinig ang
cauilang pagtatalo, at palibhasa,i, nalalamang sa canila,i,

mabuti ang pagcasagot, ay tinanong siya: ^Alin baga ang
paijgulong utos sa lahat ?

29 Sumagot si Jesus: Ang pangulo ay: Paquingan mo
Israel ; Ang Panginoong ating Dios, ang Panginoo,i, iisa

:

30 at iibignin mo ang Panginoong iyong Dios nang boong
puso mo, at nang boong calulaa mo, at nang boong pag-

iisip mo, at nang boong lacas mo.
31 Ang pangalaua,!, ito : libiguin mo ang capua mo tauo

na gaya nang pag-ibig mo sa iyong sarili. Uakug ibang

utos na hihiguit sa mga ito.

32 At sinabi sa caniya nang escriba : Magaling, Maestro,

catotohanan ang sinabi mo, na iisa ang Dios ; at uala nang
iba liban sa caniya

;

33 at ang siya,i, ibiguin nang boong puso, at nang boong
pag'iisip, at nang boong lacas ; at ibiguin ang capua tauo na
gaya nang pa^-iW^ sa sarili, ay higuit sa labat nang manga
bandog na sinunog, at mga hayin.

34 At nang maquita ni Jesus na siya,i, sumagot nang cata-

linuan, ay sinabi sa caniya: Hindi ca nalalayo sa caharian

nang Dios. At mula niyaon sino ma,i, hindi na nangahas na
tumanong pa sa caniya, ng ano mang tanong.

Si CristOji, anac ni David,

35 At sumagot si Jesiis at sinabi, nang siya,i, nagtuturo sa

templo : ^ Baquit sinasabi nang manga escriba na ang Cristo

ay anac ni David ?

36 Si David rin ang nagsabi sa pamamag-itan nang Espf-

ritu Santo:
Sinabi nang Panginoon sa aquing Panginoon : Maupo

ca sa aquing Canan, Hangang sa gauin co ang iyong
manga caauay na tuntungan nang iyong manga paa.

37 Si David rin ang tumatauag na Piinginoon sa caniya,

^at saan siya maguiguing caniyang anac? At ang manga
caraniuang tauo sa hayan ay dinirinig siya na may lugod.
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Pagpintas sa manga escriba.

38 At sinabi niya sa caniyang pangaral : Mag-ingat cayo Ba

manga escriba na ibig mangagsilacad na may mahababang
damit, d>i quinalulugdan nila ang manga pagpugay sa canila

sa manga plaza.

39 at ang manga pangulong upuan sa manga sinagoga, 8,t

ang manga unang Inclucan sa manga piguingan

;

40 na linalamon ang manga babay nang manga babayeng
bao ; at ang dinadabilan ay ang mababang panalangin ; ang
manga ito,i, tatangap nang lalong malaquing cabatulan.

Ang hayin nang due-hang haong hahaye.

41 At umnpo siya sa tapat nang caban nang mga bandog,
at minamasdan cung paanong inibubulog ng caramiban ang
salapi sa caban ; at maraming manga mayayaman ang nag-
hubulog nang marami.

42 At lumapit ang isang due-bang baong babaye, at siya,i,

naghulog nang dalauang maliit, na ang halaga,i, isang beles.

43 At pinalapit niya sa caniya ang caniyang manga alagad,

at sinabi sa canila : Catotobanang sinasabi co sa inyong ang
due-hang baong babayeng ito, ay naghulog nang biguit cay
sa lahat nang naghuhulog sa eaban ;

44 sapagca,t, ang lahat ay naghulog nang sa eanila,i, labis

;

datapua,t, siya sa caniyang earuehaan, ay inihulog ang lahat

nang caniyang tinatangquilie, ang lahat niyang ieabuDuhay.

X. Ang pangangaral na hinuhulaan ang manyayart,
Ang pasimiila nang manga cahirapan.

A Q AT PAG-ALIS niya sa templo, ay sinabi sa caniya nang
lU isa sa caniyang manga alagad: Maestro, masdan mo
pagcaioam na manga bato, at pagcainam na manga babay.

2 At sinabi ni Jesus sa caniya : ^ Naquiquita mo ang ma-
lalaquing bahay na ito ? Ualang matitira dito ng isang

bato sa ibabao nang capua bato na bindi iguiguiba.

3 At nang siya,i, nauupo sa bundoc nang manga Oliva, sa

tapat nang templo, tinanong siya nang bucod ni Pedro at ni

Santiago at ni Juan at ni Andr&

:
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4 Sabihin iiio sa amin, ^cailan mangyayari ang manga
hagay iia ito? (J, At ano ang rnagidguing tanda pagca ma-
gaganap na ang lahat nang manga bagay na ito?

5 At si Jesus ay nagpasimulang nagsabi sa canila ; Mag-
ingat cayo na hnag cayong paraya canino man.

6 Maraming paririto sa aquing pangalan at sasabihin : Aco
ang Crista, at mararaya nila ang maranii.

7 At cung inacarinig cayo nang manga pagbabaca at manga
alingaongao nang pagbabaca, huag cayong maguiomihanan

;

quinacailangang ito,i, mangyari ; datapua,t, hindi pa ito ang
uacas.

8 Bapagca,t, magtitindig ang isang nacion laban sa nacfon

at ang isang caharian laban sa caharian; at magcacaroon
nang manga lindol sa iba,t, ibang lugar; at magcacagutom

:

ang mga bagay na ito,i, pasimula nang cahirapan.

9 Datapua,t, mag-ingat cayo sa inyong sarili : sapbgca.t,

cayo,i, ibibigay nila sa manga bucnman, at cayo,i, habampasin
sa manga sinagoga ; at cayo,i, ibaharap sa manga gobernador

at sa manga bari dahil sa aquin, sa patotoo sa canila.

10 At sa labat nang manga nacion ay quinacailangan na
maipangaral muna ang evangelio.

11 At pagca cayo,i, dinala sa harap ng hucom, at cayo,i,

ibinigay, buag cayong magalaala naug inyong sasabihin

;

datapua,t, arig ipagcaloob sa inyo sa oras na yaon, ay inyong
sabihin : sapagca,t, hindi cayo ang nangagsasalita, cungdi ang
Espiritu Santo.

12 At ibibigay nang capatid sa camatayan ang capatid,

at nang ama ang caniyang anac; at mangagsisitindig ang
manga anac laban sa manga magulang, at sila,i, ipapapatay.

13 At cayo,i, capopootan nang lahat dahil sa aqning panga-

lan ; datapua,t, ang manatili hangang sa cauacasan, ito,i,

mahligtas.

Ang pangangaral na himthulaan ang mangyayari

(carv^gtong): Ang malaquing caligaligan.

14 Ngunijt, pagca naqnita ninyong magtindig ang calupit-

lupit na pag-uasac doou sa di dapat pangyaHhan (tmauain
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nang bumabasa) : cniig magcagayo,i, tumacas sa manga buii-

doc aiig toaiiga nasa Judea

;

15 at buag manaog aDg suiuasabubuiigan at huag man
lamang pumasoc iipang cumuha nang ano man m caniyang
bahay:

1G at ang sunmsabuquid ay hiiag magbalic n^ng cumtiha
ng caniyang balabal.

17 Dafcapua,t,
j sa aba nang manga bunlis, at nang manga

nagpapasuso sa manga arao na yaon !

18 At manalangin cayo, na buag mangyari sa tag-guinao.

19 8apagca,t, sa manga arao na yaon magcacaroon ng
capigbatian, ano pa,t, bindi nangyari magbubat sa unang
mula nang paglalang na quinapal nang Dios, bangang nga-

yon, at cailan pa man ay di na mangyayari.
20 At cung bindi pinaicb nang Panginoon ang manga arao,

ay ualang lamang macabUgtas ; datapua,t, dabil sa manga
hirang na caniyang binirang, ay pinaicb ang manga arao.

tl At cung magcagayon, cmig ang sino ma,i, sa inyo,i,

magsabi: Narito, ang Gristo, d nariyan .9/?/a, bnag ninyong
paniualaan

:

22 sapagca,t, may mangagsisibtao na manga bindi tunay
na Cristo at manga bindi tunay na profeta, at magpapaquita
nang manga tanda at manga cababalagban, upang macaraya
sila, cung mangyayari, sa manga birang.

23 Datapua,t, mag-ingat cayo, narito, ipinagpanna co

nang sinabi sa inyo ang labat.

Ang pangangaral na liinuhulaan aiig mangyayari (iiacas) :

Ang paghahalic nang Anac nang tauo.

S4Nguni,t, sa manga arao na yaon, pagcatapos nang
manga capigbatiang yaon, magdidibm ang arao at bindi

maglibuanag ang buan,

25 at mangalalaglag ang manga bituin sa langit, at manga-
ngatal ang manga capangyaribang sa calangitan.

2G At cung magcagayo,i, maquiquita nila ang Anac nang
tauo, na pariritong nasa manga alapaap na may daqoilang
capangyaribaa at calualhatian.
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27 At cung magcagayOji, susugniii niya ang manga angel at

titipunin ang caniyang manga hinirang mula sa apat na panig

nang sanglihutan, magmula sa uacas iiang lapa hangang sa

dulo nang langit.

28 Sa higuera ng^ ay pagaralan ninyo ang caniyang talin-

haga; Pagca nananariua na ang caniyang sanga, at samusupling
ang manga dahon, nalalaman ninyo na malapit na ang tag-

arao

;

29 gayon din naman cayo pagca naquita ninyong nangya-
yari ang manga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na,

nasa manga pintuan.

30 Catotolianang sinasabi co sa inyo na hindi lilipas ang
mga tano ngayon, hangang maganap ang laliat nang manga
bagay na ito.

31 Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapua,t, ang manga
uica CO ay di lilipas.

Ang pangangaral na Jiimihulaan ang mangyayari

(uacas) : Ang pag-iingat.

32 Ngnni,t, tungcol sa arao at eras na yaon ; sine ma,i,

ualang nacaaalam, cahi man ang manga dngel sa langit cahi

man ang Anac, cungdi ang Ama.
33 Cayo,i, mag-ingat, magpuyat at manalangin ; sapagca,t,

hindi ninyo nalalaman cung cailan caya ang panahon.

34 Gaya ng isang tauo na nanirahan sa ibang lupain, na
pagcaiuan ng caniyang babay, at pagcabigay ng capangya-

rihan sa caniyang manga alipin, sa baua,t, isa,i, ang caniyang

pangangasiuaan, sa bantay-pinto rin naman ay ini-ut08 na

magpuyat.
35 Magpacapuyat, nga cayo, sapagca,t, hindi ninyo nalala-

man cung cailan paririto ang panginoon nang bahay : cung sa

hapon, d sa hating gabi, 6 sa pagtalaoc nang manoc, 6 sa

umaga

:

36 baca cmig biglang pumarito, ay cayo,i, maratriang

natutulog.

37 At ang sinasabi co sa inyo, ay sinasabi co sa lahat

:

Magjmcapuyat cayo.
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Ang pagpupulong nang manga sacerdote.

At AT PAGCAEAAN nang dalauang arao ay capistahan
1 * nang pascua, at nang manga tinapay na ualang levadura

:

at pinagsisicapan nang manga puno nang manga sacerdote,

at ng manga escriba, cung paanong siya,i, Imhulihin sa

pamamag-itan nang daya, at papatayin.

2 Sapagca,t, cinasabi nila : Huag sa capistahan baca magca-
gulo ang bayan.

Ang paghapon sa Bethania.

3 At samantalang siya,i, nasa sa Bethania, sa bahay ni Simon
ang leproso, samantalang siya,i, nauupo sa dulang, dumating
ang isang babaye na may isang sisidilang alabastro na puno
nang ungiientong nardo na totoong mahalaga ; at binucsan

niya ang sisidlan at ibinuhos sa ibabao nang caniyang

ulo.

4 Datapua,t, may mga ilan na sa canicanila ay nagalit, na
sinahi <JSa anong capacanan ang pag-aacsayang ito nang
ungiiento?

5 Sapagca,t, ang ungiientong ito,i, maipagbibili nang mahi-
guit sa tatlong daang denario* at maibibigay sa manga duc-

ha. At nangag-uupasala laban sa babaye.

6 Datapua,t, sinasabi ni Jesus: Pabayaan ninyo siya

I Baquit ninyo siya binabagabag ? mabuting gaua ang guin-

aua sa aqiiin.

7 Sapagca,t, laguing nasa sa inyo ang manga duc-ha, cung
cailan man ibiguin ninyo ay mangyayaring magauan ninyo
sila nang magaling, datapua,t, aco.i, hindi laguing nasa sa

inyo.

8 Guinaua niya ang cantyang nacacaya : siya,i, nagpauna
na pahiran ang catauan co sa paglilibing sa aquin.

9 At catotohanang sinasabi co sa inyo, na saan man ipa-

ngaral ang evangelio sa boong sanglibutan, ay sasaysayin

din ang guinaua nang babayeng ito sa pag-aalaala sa

caniya.

* May isang daaog piso.
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A7ig hayad sa paglililo,

10 At si Judas Iscariofce, na isa sa labingdalaua, naparoon
sa manga pnno nang manga sacerdote upaiig ipagcanulo si

Jesus sa catiila.

11 At sila, nang ito,i, canilang mArinig, ay nangatua, at

nagsipangacong siya,i, bibigyan nang salapi. At pinagsisi-

capan niya cung papaanong si Jesus ay caniyang maipagca-
canulo sa capanahunan.

Ang huling Pascua ; ang santong paghapon,

12 At nang unang arao nang manga tinapay na ualang

levadura, nang inihahayin ang corderong ucol sa pascua, ay

sinabi sa caniya nang caniyang manga alagad : ^ Saan mo
ibig na cami pumaroon at ipagbanda ca upang macacain ng
pascua ?

13 At inutusan niya ang dalaua sa caniyang manga alagad,

at sa canila,i, sinabi : Pumaroon cayo sa ciudad, at sasalubong

cayo ng isang lalaqui na may dalang isang bangang tubig

;

sundan ninyo siya.

14 At saan man siya pumasoc, ay sabihin ninyo sa pangi-

aoon sa bahay : Sinasabi nang Maestro :
l,
Saan naroon ang

aquing cababayang aquing cacainan ng pascua na casama
nang aquing manga alagad ?

15 At ituturo niya sa inyo ang isang malaquing cabahayan
sa itaas na gayac at handa na ; at ipagbanda ninyo roon tayo

16 At nangagsiparoon ang manga alagad at nagsipasoc sila

sa ciudad, at canilang nasundoan ayon sa sinabi niya sa

canila ; at naghanda sila ng pascua.

17 At nang hapon na ay naparoon siya sampuo ng labing-

dalaua.

18 At nang sila,i, nangahihilig na at cumacain, ay sinabi ni

Jesus : Catotobanang sinasabi co sa inyo, na ang isa sa inyo,

na casama cong cumacain, ay aco,i, ipagcacanulo.

19 Sila,i, nagpasimulang namanglao, at isa,t, isang nagsabi

sa caniya : <?, Aco baga ?

20 At sinabi niya sa canila : Isa nga sa labingdalaua, yaong
casama cong sumasaosao sa pingan.
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21 Sapagca,t, papanao ang Anac nang tauo, ayon sa nasu-

sulat tungcol sa caniya ; datapua,t,
i
sa aba iiiyaong tauong

nagcacanulo sa Anac ng tano ! Mabuti pa sa tauong yaon
ang hindi siya ipinanganac.

22 At nang sila,i, cumacain, dumampot si^^a nang tinapay,

at ng caniyang mabendicionan, ay caniyang hinati, at

ibinigay sa canila, at sinabi : Inyong abutin, ito ang aquing
catauan.

23 at dumampot ng isang copa, at nang macapagpasalamat,
ibinigay sa canila : at doo,i, uminom silang labat.

24 At sinabi niya sa canila : Ito,i, aquing dugo nang tipan

na mabubuhos dahil sa marami.
25 Catotohanang sinasabi co sa inyo : Hindi na aco iinom

nang bunga nang uvas, hangang sa arao na iinomin cong
bago sa caharian nang Dios.

26 At pagcaauit niya nang isang himno, ay pumaroon sila

sa bundoc nang manga Oliva.

Si Pedrojif pinaunahan,

27 At sinabi sa canila ni Jesiis : cayong lahat ay magcaca-
roon ng icatitisod ; sapagca,t, nasusulat : Susugatan co ang
pastor, at mangangalat ang manga tnpa.

28 Gayon ma,i, pagcapagbangon co, mauuna aco sa inyo sa

Galilea.

29 Datapua,t, sinabi sa caniya ni Pedro : Baga man mag-
caroon ng icatitisod ang lahat, gayon ma,i, hindi aco.

30 At sinabi sa caniya ni Jesus : Catotohanang sinasabi co

sa iyo, na ngayon, sa gabing ito, bago tumalaoc ang manoc
nang maicalaua, icacaila mo acong macaitlo.

31 Datapua,t, lalo nang ipinagmamatigas na sinabi niya:

Cahi ma,t, cailangang mamatay acong casama mo, hindi cata

icacaila. At sinasabi rin naman nang lahat ang gayon din.

Si Jesus sa Gethsemmii,

32 At nangagsirating sila sa isang lugar na tinatauag na
Gethsemani, at sinabi niya sa caniyang manga alagad ; Maupo
cayo rito, samantalang aco,i, nananalangin.
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33 At caniyang isinama si Pedro at si Santiago at si Juan

;

at nagpasimulang siya,i, nahintacutan at nanglumo.
34 At sinabi niya sa canila : Namamanglao na mainam ang

aquing calulua, hangang sa camatayan ; matira cayo rito at

cayo,i, magpuyat.
35 At siya,i, lumacad sa daco pa roon, at nagpatirapa sa

lupa, at nanalangin na cung mangyayari ay macaraan sa

caniya ang oras.

36 At sinasabi : Abba, Ama, may pangyayari sa iyo ang
labat nang bagay ; ilayo mo sa aquin ang copang ito ; data-

pua,t, huag ang ibig co, cungdi ang ibig mo.
37 At lumapit at naratnan niya silang nangatutulog ; at

sinabi cay Pedro : ^ Simon, natutulog ca ? ^ Hindi ca naca-

pagpuyat nang isang oras ?

38 Cayo,i, magpuyat at manalangin, upang huag cayong
pumasoc sa tucso ; ang espiritu, sa catotohanan, ay banda,

datapua,t, ang cataua,i, mahina.
39 At umalis uli at nanalangin, na sinabi ang gayon iding

manga salita.

40 At muling lumapit siya at naratnan silang nangatutulog,

sapagca,t, totoong sila,i, nagtutuca, at uala silang maalamang
sa caiiiya,i, isagot.

41 At sa icatlong paglapit, ay sinabi sa canila : Matulog na
cayo at niagpahingalay ; sucat na ; dumating na ang oras

:

narito, ang Anac nang tauo ay ipagcacanulo sa manga camay
nang manga macasalanan.

42 Mangagbangon cayo, hayo na tayo, narito, malapit ua
ang nagcacanulo sa aquin.

Pagdaguip cay Jesus.

43 At pagdaca, sarnantalang nagsasalita pa siya, dumating
si Judas, na isa sa labingdalaua, at casama niya ang isang

cavamiban na may manga tabac at mauga pangbampas, na
mula sa manga puno nang manga sacerdote, at sa manga
escriba, at sa manga matatanda.

44 At ang nagcacanulo sa caniya, ay l^inigyan sila nang
isang budyat, at sinabi ; Ang aquing hagcan, yaon ngk

;

hulihin ninyo siya, at dalhin ninyo siya na may pag-iingat.
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45 At ng dumating siya, pagdaca,i, Inmapit sa caniya, at sa

caniya,i, sinabi : Eabbi, at siya,i, hinagcan.

40 At siya,i, sinungaban nila, at siya,i, canilang hinuli.

47 Datapua,t, isa sa manga naroroon binunot ang caniyang
tabac, at sinugatan ang alipin nang daquilang sacerdote

at tinigpas ang caniyang tainga.

48 At sumagot si Jesiis at sinabi sa canila : ^ Cayo,i, nagsi-

labas na parang laban sa isang tulisan na may manga tabac

at manga panghampas upang hulihin aco ?

49 Arao arao ay casama ninyo aco, na nagtuturo sa templo,

at hindi ninyo aco hinuli ; nguni,t, ganito nga upang matupad
ang manga Casulatan.

60 At iniuan siya ng labat, at nangagsitacas.

51 At sinnsmidan siya nang isang binata, na nababalot
nang isang cumot ang cataitang hubo ; at hinuli nila siya

;

52 datapua,t, caniyang binitiuan ang cumot, at tumacas na
hubo

I. Si Jesiis sa harap ng Sanedrin,

53 At dinala nila si Jesus sa daquilang sacerdote ; at nagpi-

pisan sa caniya ang lahat nang manga puno nang manga
sacerdote, at ang manga matatanda at ang manga escriba.

54 At si PedrOji, sumunod sa caniya sa malayo, hangang
sa loob nang patio nang daquilang sacerdote ; at naquiumpoc
sa manga alguacil ; afc nangagpapainit sa ningas ng apoy,

55 At humahanap ang manga puno nang manga sacerdote

at ang boong concilio ng pagsacsi laban cay Jesus, upang
siya,i, ipapatay ; at hindi sila macasumpong.

5G Sapagca,t, marami ang manga sumasacsi nang casinunga-

lingang laban sa caniya; at hindi nangagcacati>gma ang
canilang manga pagsacsi.

57 At nangagsipagtindig ang ilan at nangagsisisacsi nang
casinungalingang laban sa caniya, na sinabi

;

68 narinig naming sinabi niya: Aquing iguiguiba ang
templong ito, na gaua nang camay ; at sa loob nang tatlong

arao ay itatayo co ang ibang hindi gaua nang camay.

69 At cahijt, sa papagayon man ay hindi rin nagcacatugma
ang pagsacsi nila.
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eo At .nagtindig sa guitna ang daquilang sacerdote, at

tinanong si tfesiis, na sinabi: (, Uala cang isinasagot na ano
man? ^Ano ang sinasacsihan nang manga ito laban sa

iyo?

61 Datapiia,t, siya,i, Hindi UKQiimic, at ualang isinagot.

Tinanong siyang muli nang daqmlang sacerdote, at sinabi sa

caniya
; ^ Icao baga ang Cristo, ang Anac nang Mapalad ?

62 At sinabi ni Jesus : j Aco nga : at maquiquita ninyo ang
Anac nang tauo na nacaupo sa canan nang capangyarihan
nang Dios, at pumaparito na casama ng manga alapaap nang
Iangit

!

C3 At pinunit nang daquilang sacerdote ang caniyang
manga dam it, at sinabi : ^ Ano pang cailangan natin nang
manga sacsi ?

Q4> Narinig ninyo ang capusungan : <^ Ano ang acala ninyo?
At binatulan nilang labat na siya,i, dapat mamatay.

65 At nagpasimulang luraan siya nang ilan, at tinacpan

ang caniyang muc-ba, at siya,i, pinagsasBjnpal, at sa caniya,i,

canilang sinabi : Hulaan mo. At siya,i, tinangap na pinag-

susunfcoc nang manga alguacil.

Pagcacaila ni Pedro cay Jesus.

C6 At samantalang nasa ibaba si Pedro, sa patio, liunapit

ang isa sa manga alilang babaye nang daquilang sacerdote

;

e7 at pagcaquita cay IPedro na nagpapainit, tinitigan siya

at sinabi : Icao naman ay casama rin nang taga Nazaret, na
si Jesus.

68Datapua,t, siya,i, nagcaila na sinabi: Hindi co nalala-

man 6 natatalastas man ang sinasabi mo ; at lumabas siya sa

pinapasucan ; at tumalaoc ang manoc.

69 At naquita siya nang alilang babaye, at nagpasimulang
nagsabi uli sa manga naroroon : Ito ay isa sa canila.

70 Datapua,t, muling nagcaila siya. At hindi nalaon, at

ang manga naroroo,i, nagsabing muli cay Pedro : Catotoha-

nang icao ay isa sa canila, sapagca,t, icao ay taga Galilea.

71 Datapua,t, siya,i, nagpasimulang manungayaoat manum-
pa: Hindi -co naquiquilala ang tauong ito na inyong

sinasabi.
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72 At pagdaca, bilang pangalaua,i, tumalaoc ang manoc ; at

naalaala ni Pedro ang uica na sinabi ni Jesiis sa caniya

:

Bago tumalaoc ang manoc nang maicalaiia, ay icacaila mc
acong macaitlo. At ng maisip niya ito, ay tumangis.

Si Jesus sa harap ni Pilato.

Afi AT PAGDACA, pagcanmaga ay nangagpulong ang
11/ manga puno nang manga sacerdote sampuo ng manga
matatanda at manga escriba, at ang boong concilio, at gni-

napos si Jesiis at dinala nila siya, at canilang ibinigay siya

cay Pilato.

2 At tinanong siya ni Pilato : ^ Icao baga ang Hari nang
manga judio? At pagsagot niya ay nagsabi: Icao ang
nagsasabi.

3 At isinusumbong siya sa maraming bagay nang manga
puno nang manga sacerdote.

4 At muling tinanong siya ni Pilato, na sinabi : ^ Hindi ca

sumasagot nang ano man? Masdan mo cung gaano cara-

ming manga bagay ang canilang isinusumbong laban sa iyo.

5 Datapua,t, si Jesus ay di na sumagot ng ano man, ano
pa,t, nangguilalas si Pilato.

6 At sa capistahan ay pinagcaugalian niya na paualan sa

canila ang isang bilango, na canilang hingin.

7 At mayroong isa na cung tauagui,i, Barrabas, na nabi-

bilango, sumpuo nang manga nanghimagsic, na pumatay
nang tauo sa panghihimagsic.

8 At lumapit ang caramihan, at nangagpasimulang hingin

sa caniya na sa canila,i, gauin ang tulad sa laguing sa canila,i,

guinagaua.

9 At sinagot sila ni Pilato na sinabi : ^ Ibig baga ninyo na
aquing paualan inyo ang Hari nang manga judfo ?

10 Palibhasa,!, natatalastas niya na sa capanaghilian ay
ibinigay siya nang manga puno nang manga sacerdote.

11 Datapua,t, inudyucan nang manga puno nang manga
sacerdote ang caramihan, na si Barrdbas na muna ang siya

niyang paualan sa canila.
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12 At sumagot na miili si Pilato, at sa canila,i, sinabi : ^ Ano
ngang aquing gagauin sa inyong tinatauag na Hari iiang

manga judio ?

13 At sila,i, muling nagsiganan : Ipaco siya sa cruz,

14 At sinasabi sa canila ni Pilato: (^Baquit? ^auong
masamang caniyang guinaua ? Datapua,fc, sila,i, lalong humi-

sigao : Ipaco siya sa criiz.

15 At sa pagcaibig ni Pilato na magbigay-loob sa caramihan,
ay pinaualan ca canila si Barrabas, at ibinigay si Jesus,

pagcatapos na siya,i, mahampas, upang siya,i, ipaco sa

cruz,

16 At dinala siya nang manga sundalo sa loob nang patio,

sa macatnid baga,i, sa Pretorio ; at canilang tinipon aijg boong
pulutong.

17 At siya,i, canilang dinamtan nang purpura ; at ng
macapagcamacama nang isang coronang tinic, ay ipinutong

nila sa caniya,

18 at nangagpasimula sila na siya,i, batiin : \ Aba, Hari
nang manga judio

!

19 At sinusugatan nila ang caniyang ulo nang isang

cauayan^ at siya,i, linuluraan, at pagcaluhod nila, siya,i,

canilang sinasamba.

20 At nang siya,i, canilang maalimura, ay hinubdan nila

siya nang purpura, at isinuot sa caniya ang caniyang manga
suot, at siya,i, canilang inilabas upang ipaco sa cruz.

Ang pagpapaco sa cruz.

21 At canilang pinilit ang isang nagdaraan (si Simdn taga

Cirene, ama ni Alejandro at ni Eufo, na nangagaling sa

buquid) upang sumama ng pasanin niya ang caniyang cruz.

22 At siya,i, canilang dinala sa lugar nang Golgotha, na
cung sasaysayin ay, Lugar nang bungo.

23 At siya,i, pinaiinom nila nang alac na hinaluang nang
mirra ; datapua,t, hindi niya ininom.

24 At siya,i, canilang ipinaco sa cruz, at canilang binahagui

ang caniyang manga suot, na canilang pinagsapalaran, cung
alin ang dadalhin nang baua,t, isa*
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25 At tercia* ang oras at siya,i, canilang ipinaco sa crtiz,

2a At ang titic nang sumboug sa caniya ay isinulat sa itaas;

ANG HAIII NANG MANGA JUDfO.

27 At ipinaco sa cruz na casama niya ang ualaiiang

tulisan ; isa sa caniyang canan, at isa sa caniyang calina.

28 At natupad ang Casulatan, na nagsabi '. At siya,i,

ibinilang sa manga snail.

29 At siya,i, linilibac nang manga nagdaraan, na iguinagalao

ang canilang manga ulo, at sinasabi : j Ah ! ! icao na iguini-

guiba mo ang templo, at sa tatlong arao ay iyong itinatayo,

30 iyong iligtas ang sarili mo, at bnmaba ca sa cruz

!

31 Gayon din naman ang manga puno nang manga
sacerdote, siya,iy tinntnya, na nangagsasalitaan sila-sila,

sampuo ng manga escriba, at sinasabi : \ Nagligtas sa manga
iba, sa caniyang sarili hindi macapagligtas

!

32 Eumaba ngayon sa cruz ang Cristo, ang Hari nang
Israel, upang aming maquita at cami ay manampalataya. At
pinipistaan siya nang manga casama niyang napapaco.

33 At nang dumating ang oras nang sextaf, ay nagdilim sa

boong sangcalupaan, hangang sa boras nang nonat. »

34 At sa oras nang nona, si Jesiis ay snmigao nang malacas
na voces, at sinahi : Eloi, Eloi

i,
Lamma sabachtbani ? na

cung sasaysayin ay; jDios co, Dios co! <^baqu]t mo aco
pinabayaan ?

36 At nang marinig nang ilan sa manga naroroon, ay
sinabi nila : Narito, tinatauag niya si Elias.

36 At tumacbo ang isa, at binasa sa suca ang isang esponja,

saca inilagay sa isang cauayan, at ipinainom sa caniya, at

sinasabi : j Pabayaan ninyo, tignan natin cung paririto si

Elias upang siya,i, ibaba !

37 At si Jesiis, sumigao nang malacas na voces at nalagot

ang hininga.

38 At ang tabing nang templo ay napunit na nagca-
dalaua, mula sa itaas hangang sa ibaba.

* A bas nueve nang umaga. f A has 12 nang araa

X A has 3 nang hapon.
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39 At ang capitan na naroroon sa tapafc niya, nang
maquita na nalagofc ang hininga ng ganito, ay caniyang
sinabi : \ Catotohanang ang tauong ito ay Anac nang Dios !

40 At mayroom din namang man^ babaye na tumafcanao

sa malayo ; na sa mga yao,i, naroroon, si Maria Magdalena,
at gayon din si Maria n^ ma ni Santiago ang bata at ni

Jose, at si Salome

;

41 na nang siya,i, ns^a Galilea, ay nangagsisisunod sa

caniya, at siya,i, pinaglilingcuran ; at manga iba pang maram-
ing mga babaye na nangagsidating na casama niya sa Jeru-

salem.

Ang paglilibing.

42 At nang dumating na ang hapon, sapagca,t, Paghahanda,
sa macatuid baga,i, ang arao na sinusundan nang sabado,

43 dumating si Jos(^ na taga Arimathea, isang marilag na
senador, na nagbihintay rin naman nang caharian nang Dios,

at siya,i, nangahas na pumasoc sa quinalalagyan ni Pilato,

at hiningi niya ang catauan ni Jesus.

44 At nanguilalas si Pilato na siya,i, patay na ; at pagcata-

uag niya sa capitan, itinanong sa caniya cung malaon ng
patay.

45 At nang matanto niya sa capitdn, ay ipinagcaloob ang
bangcay cay Josd.

4G At bumili si Jose nang isang cumot, at pagcababa sa

caniya sa cruz, biimlot siya nang cumot, at inilagay siya sa

isang libingan na hinucay sa isang bato, at iguinulong niya

ang isang bato sa pintuan nang libingan.

47 At tinitignan ni Maria Magdalena, at ni Marfa na ina
ni Josd cung saan siya nalagay.

Ang pagcahuhaij na mag-uli,

A D AT NANG macaraan ang sabado, si Maria Magdalena,
lU at si Marfar g ina ni Santiago, at si Salome, ay nangag-
sibili nang manga pabango, upang sila,i, mangagsiparoon at

siya,i, pahiran.

2 At pagca umagang-umaga, nang unang arao nang sang-

lingo, ay dumating sila sa libingan ng sicat na ang arao.
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3 At canilang pinag-uusapan
; ^ Sino caya ang ating mapag-

papagulong iiang bato sa pintuan nang libingan?

4» at pagcatirigin ay naquita iiilang naigulong na ang bato

;

8apagca,t, totoong malaqui.

5 At pagpasoc nila sa libingan, ay canilang naquita ang
isang binata na nacaupo sa dacong canan, na naiaramtai;

naDj? isanpf damit na maputi : at sila,i, nangaguitla.

6 At sinabi niya sa canila \ Huag cayong maguitla ! hina-

hanap ninj^o si Jesiis na taga Nazaret, ang ipinaco sa cruz

;

siya,i, nagbangon; uala siya rito: narito ang lugar na
pinaglagyan nila sa caniya !

7 Datapiia,t, hiimayo cayo, sabihin ninyo sa caniyang

manga alagad, at cay Pedro, \ Siya,i, mauuna sa inyong puma-
roon sa Galilea : doon siya ninyo maquiquita, ayon sa sinabi

niya sa inyo.

8 At nangagsialis at nangagsitacas sa libingan, sapagca,t,

8ila,i, dinatngan ng quilabot at guitla at hindi sila nagsasabi

nang ano man sa canino man, sapagca,t, sila,i, nangatafeacot.

Ang nian§a pagpapaquita ni Jesus na nahuhay na

mag-uli,

9 Pagcapagbangon niya, nang umagang-umaga, nang un-

ang arao nang sangiingo, ay napaquita muna siya cay Maria
Magdalena, na pitong demonio ang pinalayas sa caniya.

10 Yumao siya at ipinagbigay alam sa manga naguing
casamahan ni Jesus na samantalang sila,i, namamanglao at

tumatangis.

11 At sila, nang marinig nila na siya,i, buhay, at naquita

ni Magdalena, ay hindi sila naniuala.

12 At pagcatapos nito ay napaquita sa ibang anyo sa dakua
sa canila, ng 6ila,i, nangaglalacad at tumutungo sa manga
nayon.

13 At sila,i, nangagsiparoon, at ipinagbigay alam sa manga
iba ; at cahi,t, sa canila ay hindi rin sila naniuala.

14 At pagcatapos siya,i, napaquita sa labing-isa samantalang
sila,!, nangauupong cumacain ; at pinag-uicaan sila sa caualan
nila ng pananampalataya at catigasan nang puso, sapagca|t»
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hindi sila naniuala sa manga nacaquita sa caniya pagcatapoa
na s]ya,i, Diagbaiigou.

15 At sinabi niya sa caniU : Pasa boong sanglibutan cayo,

at inyong ipaDgaral arig ovangelio sa lahat naiig quiuapal.

16 Ang sumampalataya at iiiabinyagan ay maliligtas ; data-

pua,t, ang hindi sumampalataya, ay parurusahan.

17 At lalaqnip ang manga tandang ito sa mangagsisampala-
taya: magpapalayas sila nang manga demonio sa aquing
pangalan : mangagsasalita ng manga bagong uica

;

18 sila,i, mangagsisihauac nang ahas, at cung uminom sila

nang bagay na macamamatay, sa ano mang paraan ay hindi

mac^asama sa canila ; ipapatong nila ang canilang manga
Camay sa manga may saquit, at mangagsisigaling.

19 Ang Panginoong Jesus nga pagcatapos na sila,i,

macausap, ay tinangap sa itaas nang langit, at nalucloc sa

canan nang Dios.

20 At nangagsialis sila at nangaral sa lahat nang higar, na
sila,i, quinacasihan nang Panginoon, at pinatototohanan ang
salita na caacbay ang manga tandang calaquip. Siya naua.
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Pasimula.

IPALIBHASAjI, marami ang nagpasimulang italatag ang
casaysayan nang manga bagay na naganap sa guitna natin,

2 gaya nang itinuro sa atin niyaong manga buhat ng pasi-

mtila ay sacsing nacacaquita at tagapamahala nang salita,

3 ay minagaling co naman, pagcasiyasat na lubos ng pang*

yayari ng labat nang manga bagay bubat sa pasimnla, na ea

iyo,i, isulat na mabusay, ph carangaldangalang Tedfilo;

4 iipang mapagquilala mo ang catotobanan tungcol sa

manga bagay na itinuro sa iyo.

Paunang halita 7zang pangan§anac cay Juan,

5 Nagcaroon, nang manga arao ni Herodes, bari sa Judea,

nang isang sacerdoteng ang ngala,i, Zacarias, sa pulutong m
Abfas, at ang asaua niya,i, iwXa^ sa manga anac nu babaye

ni Aaron, at ang caniyang ngala,i, Elisabet.

6 At sila,i, capua banal sa barapan nang Dios, at nangag-

sisiiacad na ualang capintasan sa labat nang manga utos at

manga patungtungan nang Panginoon.

7 At nala silang anac ; sapagca,t, baog si Elisabet, at sila,i,

capua matanda na.

8 At nangyari na samantalang guinaganap niya ang pag-

casaeeitiote sa barapan nang DicB ayon sa capanabauan og
caniyang pulutong.
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9 alinsniiod sa caugalian nang pagganap nang pagcasacer-

dote, ay ang napalaran niya,i, ang pumasoc sa templo nang
Pauginoon at magsunog ng incienso.

10 At ang lahat nang caramihan nang manga tauo ay
nananalangin sa labas sa oras nang incienso.

1

1

At napaquita sa eaniya ang isaug angel* nang Panginoon
na nacatayo sa canan nang altar nang incienso.

12 At nagulomihanan si Zacarfas pagcaquita niya, at

sinidlan siya nang tacot.

13 Datapua,t, sinabi sa eaniya nang angel : Zacarfas, huag
cang matacot, sapagca,t, diningig ang daing mo; at macaca-
anac sa iyo ang asaua mong si Elisabet nang isang anac na
lalaqni, at tatauaguin mong Juan ang caniyang pangalan.

14 At magcacaroon ca nang ligaya at tua, at marami ang
maliligaya sa panganganac sa eaniya,

15 Sapagca,t, siya,i, maguigning daquila sa harapan nang
Panginoon, at siya,i, hindi iinom nang alac 6 inuming maca-
lalasing ; at siya,i, mapupuspos nang Espiritu Santo mula pa
sa tiyan nang caniyang ina.

ic At papagbabaliquing loob niya sa Panginoong Dios nila

ang marami sa manga anac nang Israel.

17 At siya mangunguna sa caniyang muc-ha, na may ang
espiritu at capangyarihan ni Elias, upang papagbaliquin ang
manga puso nang manga magulang sa manga anac, at upang
magsilacad ang manga suail sa carunungan nang manga
banal, upang ipaghanda ang Panginoon ng isang bayang
nahahanda.

18 At sinabi ni Zacarfas sa dngel : ^ Sa ano maquiquilala
CO ito? sapagca,t, aco,i, matanda, at matanda na ang aquing
asaua,

19 At sumagot ang angel, at sinabi sa eaniya. Aco,i, si

Gabriel, na nasabarap nang Dios ; at aco,i, inutusan upang
sa iyo,i, dalhin itong manga mabubnting balita.

20 At narito, mapipipi ca, at hindi ca macapangungusap,
hangang sa arao na mangyari ang mga bagay na ito,

sapagca,t, hindi ca naniuala sa aquing manga salita, na
magaganap sa capanahunan.
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21 At hinihintay iiang bayan si Zacarias, afc nangniguilalas

sa caniyang pagcaltiat sa templo.

22 At nang lumabas siya ay hindi siya macapagsalita sa

caiiila: at nahalata nila na siya,i, nacaquita iig isang

pangarap sa templo : at siya,i, nanatiling cumacauay sa canila

at napipi.

23 At nangyari na nang maganap na ang manga arao sa

caniyaijg pamamahala, siya,i, omoui sa caniyang bahay.

24 At nang macaraan ang manga arao na yaon ay naglihi

ang caniyang asauang si Elisabet, at siya,i, lumigpit na
limang buan, at sinabi

:

25 Gayon ang guinaua ng Panginoon sa aqnin ng manga
arao na aco,i, minasdan niya tipang alisin ang aquing cahi-

hian sa guitna nang manga tauo.

Paunang-balita 7iang panganganac cay JesHs,

26 At sa icaanim na buan, inutusan nang Dios ang dngel

Gabriel sa isang ciudad nang Galilea, na cung tauagui,i,

Nazaret,

27 sa isang virgeng iquinasal sa isang lalaqui, na ang cani-

yang ngala,i, Jos^, buhat sa bahay ni David, at Maria ang
pangalan nang virgen.

2S At pumasoc a^ig d?igel sa quinalalagyan niya at sinabi

:

i
Binabati cata totoong pinacamamahal ! ang Panginoon ay
Bumasaiyo, pinagpala ca sa manga babaye.

29 Dataptia,t, si Maria ay totoong nagulomihanan sa

manga salita, at iniisip sa caniyang sarili cung anong bati

caya ito.

30 At sinabi sa caniya nang angel: Maria huag cang
matacot, sapagca,t, quinatuaan ca ng Dios.

31 At narito, maglilihi ca sa iyong tiyan, at manganganac
icao nang isang lalaqui, at tatauaguiu ang caniyang panga-
lang Jesus.

32 Ito,i, maguiguing daquila, at tatauaguing Anac nang
Cataastaasan ; at sa caniya,i, ibibigay nang Panginoong Dios
ang luclucan ni David na caniyang ama

:
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33 at siya,i, maghahari sa bahay ni Jacob magpacailan
man ; at ang caniyang cahariaii ay hindi magcacaroon ng
uacas.

34 At sinabi ni Mar/a sa angel: (J,Paano caya ito? sapag-

ca,t, nala na acong naquiquilalang lalaqui.

35 At sumagot ang angel at sinabi sa caniya : Sa iyo,i,

mananaog ang Espiritu Sanfco, at lililiman ca ng capang-
yarihan nang Cataastaasan : at dabil dito nania,i, ang Santo
na ipanganganac ay tatauaguing Anac nang Dios.

36 At narito, si Elisabet, na iyong caraag-anac, ay naglihi

rin naman nang isang anac na lalaqni sa caniyang catandaan^

at ito ang icaanim na bnan nij^a, na dati dati tinatauag na
baog.

37 Sapagca,t, mula sa Dios, ay ualang salitang ualang
capangyariban.

98 At sinabi ni Maria : Narito ang alipin nang Panginoon

:

mangyari sa aqxiin ayon sa iyong salita. At iniuan siya nang
dngel.

Pagdalao ni Maria cay Elisabet.

39 At ng manga arao na yao,i, nagtindig si Maria, at nag-
madaling napasabnndoc, sa isang ciiidad ni Juda

;

40 at nasoc sa babay ni Zacarias, at bumati cay Elisabet.

41 At nangyari, pagcarinig ni Elisabet ng bati ni Maria, na
himiicso ang sangol sa caniyang tiyan at napuno si Elisabet

nang Espiritu Santo,

42 at smnigao siya nang malacas na voces, at sinabi

:

Pinagpala ca sa manga babaye at pinagpala ang bunga nang
iyong tiyan.

43 /, At anong mayroon sa aquin, na ang ina nang aquing

Panginoon ay pnmarito sa aquin ?

44 Sapagca,t, narito, pagdating sa aquing manga tainga

nang tinig nang iyong bati, lumucso sa tua ang sangol sa

aquing tiyan.

45 At mapalad ang bahayeng sumampalataya, sapagca,t,

matiitupad ang manga bagay na sa caniya,i, sinabi nang
Panginoon.
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Auit ni Maria,

46 At; sinabi ni Maria

:

Diiiaraquila nang aquing calulua ang Panginoon

;

47 At iiagalac ang aquing espiritu sa Dios na aquing Taga-
pagligtas.

48 Sapagca,t, siya,i, tumitig sa cababaan nang caniyang
alipin ; Sapagca,t, narito, mula ngayon ay tatauaguin

acong mapalad nang lahat nang maghahalibaliling

manga tauo.

49 Sapagca,t, guinaua sa aquin nang Macapangyariban
ang malalaquing bagay

:

At santo ang caniyang pangalan.

50 At ang caniyang aua ay sa magbabalihaliling manga
tauo. Sa manga natatacot sa caniya.

51 Siya,i, nagpaquita ang lacas nang caniyang camay

:

Isinambualat niya ang manga palalo sa pag-iisip ng
canilang puso.

52 Inalis niya ang manga hari sa manga luclucan.

At itinindig ang manga nasa mababa.
53 Binusog niyaong mabubuting bagay ang manga

nagugutom

;

•

At pinalis ualang lamdn ang manga mayayaman,
54 Tumulong siya sa Israel na caniyang alipin.

Upang maalaala niya ang aua.

55 (Gaya ng sinabi niya sa ating manga magulang),
Cay Abraham at sa caniyang binhi magpacailan man,

56 At natira si Mariang casama niyang may tatlong buan,

at omoui sa caniyang babay.

Panganiganac cay Juang Mamiminyag,

57 At naganap cay Elisabet ang panahon nang capanga-

nacan ; at nanganac nang isang lalaqui.

58 At nabalitaan nang caniyang manga cacapit-babay afe

manga camag-anacna pinacadaquila ang Panginoon ang cani-

yang aua sa caniya ; at sila,i, naquipagcatua sa caniya.
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59 At nangyayi na nang icaualong arao ay nangagsirating

upang tuliin ang sangol, at tatauagoin sana nila ng Zacarias
ayon sa pangalan nang caniyang ama.

60 At Bumagot ang caniyang ina, at sinabi : Hindi gayon
;

cungdi Juan ang itatauag sa caniya.

61 At sinabi nila sa caniya : Uala sino man sa iyong manga
camag-anac na tinatanag sa pangalang ito.

62 At quinauayan nila ang caniyang ama, cung ano ang
ibig niyang itauag.

63 At humingi siya ng isang tablang susulatan at snmnlat,
na sinabi: Juan ang caniyang pangalan. At nanguilalas

ang lahat.

Q4, At pagdaca,!, nabucsan ang caniyang bibig at ang cani-

yang dila,i, nacalag at siya,i, nagsalita na pinupuri ang
Dios.

65 At dinatngan ng tacot ang lahat na nananahan sa

paliguid nila ; at umugong aug lahat nang manga bagay na
ito sa lahat nang manga cabunducan nang Judea.

m At ang lahat nang manga nacaringig nang mga ito ay
pauang iniii]gatan sa canilang puso at sinasabi: <?Magui-
guing ano caya ang batang ito ? Sapagca,t, ang camay nang
Panginoon ay sumacaniya.

Auit ni Zacarias,

67 At Zacarias na caniyang ama ay pinuspos nang Espi-
ritu Santo, at nanghula, na sinabi

:

68 Purihin ang Panginoon ang Dios nang Israel,

sapagca,t, dinalao niya at guinaua ang pagsacop sa cani-

yang bayan.

69 At nagtaas sa atin ng isang sungay* na icaliligtas.

Sa bahay ni David na caniyang alipin.

70 Gaya ng sinabi niya sa pamamag4tan nang bibig

nang caniyang manga santong profeta na lumitao buhat
ng unang mula,

71 Caligtasan sa ating manga caauay, at sa camay
nang lahat nang manga nangapopoot sa atin

;

• Macapangjarihang pangligtas.
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72 Upang magpaqnita nang aua sa ating manga
magulang,
At upang magpaalaala nang caniyang santong tipan

;

73 Nang sumpa na isinnmpa niya cay Abraham na
ating magulang,

74 Na ipagcacaloob sa ating mga nangaligtas sa camay
nang ating manga caauay,

Na paglingcuran natin siya ng ualang tacot.

75 Sa casantosan at cabanalan sa harapan niya, lahat

nang arao nang ating bukay.
. 76 At icao, sangol, tatauaguin *cang profeta nang Cata-

astaasan

:

Sapagca,t, mangunguna ca sa muc-ha nang Pangi-
noon, upang ihanda ang caniyang manga daan

;

77 Upang maipaquilala ang pagcaligtas nang caniyang
bayan.

vidi> pamamag-itan nang pagpapatauad nang canilang

manga casalanan.

78 Alang-alang sa malaquing aua nang ating Dios

Na siyang idadalao sa atin buhat sa caitaasan ng
Pagbubucang liuayuay

;

79 upang liuanagan ang mga nacaupo sa cadiliman at

sa lilim nang camatayan,
Upang itumpa ang ating manga paa sa daan nang

capayapaan.

80 At lumalaqui ang sangol, at lumalacas ang espiritu, at

natira sa manga ilang hangang sa arao ng caniyang pagpa-

quita sa Israel.

Pcuiigan^anac cay Jesu-Gristo.

2 AT NANGYAEI nang manga arao na iyon na lumabaa
ang utos ni Augusto Cesar, na pasulat ang boong sangli-

butan.

2 Ito ang unang pagpasulat na guinaua nang si Cirenio ay
gobernador sa Siria.

3 At naparoroon ang lahat upang sila,i, mangasulat baua,t,

isa sa caniyang sariling ciudad.
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4 At nmahon si Josd naman huhat sa Galilea, sa ciiidad

nang Nazaret, hangang sa Judea, sa ciudad ni David, na cung
tauagxii,i, Bethlehem, sapagca,t, siya,i, mala sa bahay at sa

lipi ni David

;

5 upang pasulat siya sampuo ni Maria, na iquinasal sa cani-

ya, na niyao,i, cagampan.
6 At nangyari, na samantalang sila,i, naroroon, naganap

ang nmnga arao na siya,i, dajpat nang manganac.
7 At ipinanganac niya ang caniyang anac na lalaquing

panganay, at binalot niya nang manga lampin at inihiga sa

isang cacanan ng hayopy sapagca,t, ualang matirhan sila sa

tuluyan.

Ang manga pasto?' sa Bethlehem,

8 At may manga pastor sa hipaing ding yaon na nasa
parang at oaiigagpupiiyat cung gabi sa canilang cauan.

9 At tumayo sa tabi nila ang isang angel nang Panginoon,
at ang calualhatian ng Panginoon ay nagliuanag sa palibot

nila : at sila,i, totooi:!g nangatacot.

10 At sinabi sa canila nang dngel : Hnag cayong matacot,

sapagca,t, naritosa inyo,i, dinadala co ang manga mabubuting
balita nang malaqning catuaan, na maguigning catuaan
nang boong bayan :

11 sapagca,t, ipinanganac sa inyo ngayon sa ciudad ni

David, ang isang Tagapagligtas na siya ang Cristong Pangi-

noon.

12 At ito ang sa inyo,i, tanda : masusundoan ninyo ang
isang sangol na nababalot nang manga lampin, at nacahiga

sa isang cacanan ng hayop,

13 At caracaraca,!, naquisama sa angel ang caramihang
manga hucbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at sinasabi

:

14 Lualhati sa Dios sa manga cataasan,

At sa lupa,i, capayapaan sa manga tauong quinatutuan
niya,

15 At nangyari, ng iuan sila nang manga dngel at napasa-
langit, nagsangusapan ang manga pastor sa isa,t, isa : Puma-
roon, ugh, tayo hangang sa Bethlehem at tingnan natin itong

nangyari, na ipinagbigay alam sa atin nang Panginoon.
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16 At sila,i, nagsiparoong madali, at nasumpungan si

Maria, at gayon din si Jos^ at ang sangol na nacahiga sa

cacanan ng hayop.

17 At nang maquita nila yaon, ay inihayag nila ang manga
sinabi sa canila tuiigcol sa sangol na ito.

18 At ang lahat nang manga nacarinig nito ay nangagtaca

sa manga bagay na sinabi sa canila nang manga pastor.

19 Datapua,t, iningatan ni Maria ang lahat nang manga
bagay na ito, at pinagbulaybulay sa caiiiyang puso.

20 At nangagbalic ang manga pastor na ipinagdiriuang at

pinupuri ang Dios dahil sa lahat nang manga bagay na cani-

lang narinig at naquita, ayon sa sinabi sa canila.

Fagtutuli at paghaharap cay Jesus,

21 At nang maganap ang ualong arao upang tuliiii siya, ay
tinauag na Jesiis ang caniyang pangalan, na gayon ang itina-

Uag nang dngel bago siya ipinaghhi sa tiyaii.

22 Atng maganap ang manga arao nang canilang paglilinia

alinsunod sa cautusan ni Moisds, ay dinala siya sa Jerusalem,

upang ibarap siya sa Panginoon.

23 (ayon sa nasusulat sa cautusan nang Panginoon : Ang
lahat nang lalaqui na magbucas nang bahay-bata ay tataua-

guing santo sa Panginoon),

24 at upang maghandog ng hayin alinsunod sa sinasabi sa

cautusan nang Panginoon: Dalauang batobato 6 dalauang

inacay nang calapati.

Si Simeon at si Ana.

25 At narito, may isang lalaqui sa Jerusalem, na ang cani-

yang ngala,i, Simeon ; at ang lalaquing ito banal at may loob

sa Dios at hinihintay ang caaliuan nang Israel ; at sumasa-

caniya ang Espiritu Santo.

26 At ipinahayag sa caniya nang Espiritu Santo, na di niya

maquiquita ang camatayan hangang di maquita ang Cristo

nang Panginoon.

27 At napasa Templo sa aquit nang Espiritu : at nang
ipasoc sa templo ang sangol na si Jestis nang caniyang manga
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magulang upang sa caniya,i, magaua nila ang ucol sa caniya

alinsunod sa caugalian nang cantusan,

28 nang magcagayo,i, sinambot niya ang sangol sa caniyang
mga Camay, at piiinri ang Dios, at sinabi

:

29 Ngayo,i, papanauin mo, Panginoon ang iyong ali-

pin.

Ayon sa iyong salita, sa capayapaan

;

30 Sapagca,t, naquita nang aquing manga mata ang
iyong pagligtas

;

31 Na iyong inihanda sa harapan nang lahat nang
manga bayan

;

32 Ilao upang ipaunaua sa manga Gentil.

At calualhatian nang iyong bayang Israel.

33 At ang caniyang ama at ang caniyang ina ay nangui-

guilalas sa manga bagay na sinasabi tungcol sa caniya.

34 At sila,i, binasbasan ni Simedn, at sinabi sa caniyang
inang si Maria : Narito, ito,i, inilagay sa icararapa at sa

icatitindig nang marami sa Israel, at ang pinacatanda ay
siya,i, sasalaosangin

:

35 at paglalampasan nang isaiig tabac ang iyong sariling

calulua ; upang mahayag ang manga pag-iisip ng maraming
manga puso.

36 At mayroong isang profetisa si Ana, anac na babaye ni

Fanuel, sa angcan ni Aser (at malaqui na ang caniyang
catandaan, at pitong taong naquisama sa caniyang asaua mula
sa caniyang cadalagahan,

37 at siya,i, bao iig ualompuo at apat na taon), na hindi

humihiualay sa templo, at naglilingcod sa gabi at arao nang
manga ayuno at manga daing.

38 At pagdating sa oras ding yaon, ay siya,i, nagpasalamat
sa Dios at nagsalita ng tungcol sa sangol sa lahat nang manga
naghihintay nang pagtubos sa Jerusalem.

Ang sangol na si Jesus sa guitna nang manga pa7itas.

39 At ng maganap na nila ang lahat nang manga bagay na
alinsunod sa cautusan nang Panginoon, ay sila,i, nangagbalic

sa Galilea, sa canilang sariling ciudad na Hazaret.
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40 At lumalaqui ang bata, at Imnalacas, at napupiispos

nang carunungaii ; at sumasacaniya aiig biyaya ng Dios.

41 At pumaparoon ang caiiiyang manga magulang taon
taon sa Jerusalem sa capistahan nang pascna.

42 At ng siya,i, may labingdalauang taon na dj umahon
ayon sa caagaliang capistahan

;

43 at nang maganap nila ang manga arao, sa pagbalic

nila ay natira ang batang si Jesiis sa Jerusalem ; at di naala-

man nang caniyang manga magulang.
44 Datapua,t, palibhasa,t, ang isip ay siya,i, nasa casamahan

ng 7iangaglalacad^ ay lumacad silang isang arao ; at hinaha-
nap nila siya sa manga camag-anac at manga caquilala

:

45 At ng di siya masundoan, ay nangagsipagbalic sa

Jerusalem at hinahanap siya.

46 At nangyari na, nang macaraan ang tatlong arao,

nasundoan siya nila sa Templo, nacaupo sa guitna nang
manga pantas, na sila,i, pinaquiquingan at tinatanong

naman

;

47 at ang lahat nang sa caniya,i, naquiquinig ay nangatataca

sa caniyang catalinohan at sa caniyang manga sagot.

48 At nang siya,i, maquita nila sila,i, nangagtaca ; at sinabi

sa caniya nang caniyang ina: Anac, ^baquit inugali mo sa

amin ang ganiyan ? Narito, ang iyong ama at aco at hinanap
ca na may hapis.

49 At sinabi niya sa canila. ^baquit ninyo aco hinahanap?

^ Di baga talastas ninyo na dapat cong gauin ang mga bagay
ng aquing Ama ?

50 At di nila naunaua ang manga salitang sa canila,i,

sinabi.

51 At bumaba siyang casama nila at napasa Nazaret ; at

tumatalima sa canila: at iniingatan ng caniyang ina sa

caniyang puso ang lahat nang manga bagay na ito,

62 Lumalaqui si Jesus sa carunungan at sa pangangatauan,

at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa manga tauo.

3

Pangangaral ni Juang Mamiminyag.

AT sa icalabinglimang taon nang paghahari ni Tiberio

Cesar, na niyao,i, gobernador sa Judea si Poncio Pilato, at
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tetrarca sa Galilea si Herodes, at ang caniyang capatid na si

Felipe ay tetrarca sa lalauigan ng Iturea at Traconite, at si

Lisanias ay tetrarca sa Abilinia
;

2 Bg manga daquilang sacerdote si Anas at si Caifas, ay
dumating ang salita nang Dios sa ilang cay Juan, anac ni

Zacarias.

8 At siya napasa boong Inpain sa palibotlibot nang Jorddn,

na ipinangangaral ang pagbibinyag sa pagsisisi upang ca7ntan

ang capatatiaran nang manga casalanan

;

4 gaya ng nasusulat sa libro nang manga salita nang
profetang si Isaias

:

Voces nang snmisigao sa ilang :

Ihanda ninyo ang daan nang Panginoon,
Tuirin ninyo ang caniyang manga landas.

5 Ang lahat nang capataga,i, piipunoin,

At pabababain ang baua,t, bundoc at gulod

;

At ang lico ay magtutuid,

At ang manga daang bucol-bucol ay mangapapatag ;

C At maquiquita nang lahat nang lamdn ang pagligtas

nang Dios.

7 Sinasabi ng^ niya sa manga tauong Imnalabas upang
caniyang binyagan : Oh manga anac ng mga olopong, (, sino

ang sa inyo,i, nagsabi na tumacas sa galit na darat-
ing?

8 Mangagbunga ng^, cayo nang manga bungang carapat-

dapat sa pagsisisi, at huag cayong magpasimulang raagsabi sa

inyong sarili: si Abraham ang siya naming ama: 8apagca,t,

einasabi co sa inyo na macapagpapalitao ang Dios, nang
manga anac cay Abraham sa mga batong ito.

9 At ngayon pa,i, ang palacol ay nacalagay na naman sa

ugat nang manga cahoy : lahat ngang cahoy na di nagbubunga
nang mabuti, ay pinuputol at iguinagatong sa apoy.

XO At tinatanong siya nang caramihan na sinasabi :
f, Ano

ngang aming nararapat na gauin ?

11 At sinasagot niya at sinasabi sa canila : Ang may
dalauang bihisan ay babahaguihan ang uala, at ang may
pagcain ay gayon dm ang fi^auin.
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12 At duraating naman ang manga iiianiningil ng buis

upang binyagan, at sinabi nila sa caniya • Maestro, ^ anong
aming nararapat nagauiu ?

13 At sinabi niya sa caiiila : Huag na caj^oiig sumingil pa
naiig higuit sa utos sa ioyo.

14 At tinanong naman siya nang manga sundalo, na
nangagsabi: At cami, ^ano ang aming nararapat na ganin?
At sa canila,i, sinabi niya : Huag ninyong piguipitin ang sino

man, huag cayong manamsam : at magcasiya cayo sa bayad
sa inyo.

15 At samantalang naghihintay ang bayan at nag-iisip ang
lahat sa canilang puso tungcol cay Juan cung siya caya ang
Cristo

:

16 ay sumagot si Juan na sinabi sa canilang lahat : Catoto-

hanang binibinyagan co cayo nang tubig ; datapua,t, puma-
parito ang lalong macapangyarihan cay sa aquin, at hindi

aco carapat dapat cumalag nang tali nang caniyang manga
panyapac: cayo,i, bibinyagan niya ng Espiritu Santo at

apoy

;

17 nasa caniyang camay ang caniyang calaycay, upang
linising lubos ang caniyang guiican, at tipunin ang trigo sa

caniyang bangan, datapua,t, susunuguin niya ang dayami sa

apoy na hindi namamatay.
18 Ipinangangaral nga sa manga iba pang maraming

pangaral ang mabubuting balita sa bayan

;

19 datapua,t, si Herodes na tetrarca, nang pag-uicaan niya

dahil^cay Herodias, na asana ng caniyang capatid, at dahil

sa lahat nang manga masasamang guinaua ni Herodes,

20 ay idinagdag pa sa lahat, ang pagculong cay Juan sa [)ilan-

goan.

Pagbibinyag cay Jestis,

21 At nangyari na, pagcabinyag sa boong bayan, pagca-
binyag naman cay Jesus, at ng nananalangin, ay nabucsan
ang langit,

22 at bumaba sa caniya ang Espiritu Santo na may anyong
catauan, tulad sa calapati, at lumabas ang isang voces sa

langit : Icao ang sinisintang cong Ana»c ; sa lyo aco naluiugod.
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Pinagbuliatang'lipi ni Jesus,

23 At si Josiis din, nang magpasimula siyang man§aral ay
may maDga tablompuorig taoD, anac ni Jose (ayon sa

sinasapantaha),

24 na a;iac ni Eli, na anac ni Mathat, na anac ni Levi, na
anac ni Melchi, na anac ni Janna, na a7iaG ni Josd,

25 na anac ni Mattathias, na anac ni Amos, na anac ni

Nahum, na anac ni Esli,

26 na a7iac ni Naggai, na anac ni Maat, na anac ni

Mattathias, na anac ni Semei, na anac ni Josd, na anac ni

Juda,

27 na anac ni Joanna, na anac ni Ehesa, na anac m
Zorobabel, na anac ni Salathiel,

28 na anac ni Neri, na anac ni Melchi, na anac ni Addi,
na anac ni Cosam, na anac ni Elmodam, na anac ni Er,

29 na anac ni Josu4 na anac ni Elieser, na anac ni Joreim,
na a7iac ni Mathat,

30 na anac ni Levi, na anac ni Simeon, na anac ni Judd,
na anac ni Josd na anac ni Jonan, na anac ni Eliaquim,

31 na afiac ni Melea, na anac ni Mainan, na anac ni

Mattatha, na anac ni Nathan.
32 na anac ni David, na anac ni Jessai, na anac ni

Obed, na anac ni Booz, na anac ni Salmdn, na anac ni

Naasson,

33 na anac ni Aminadab, na a7iac ni Aram, na anac ni

Esrom, a7iac ni Phares,

34 na aiiac ni Juda, na anac ni Jacob, na anac ni Isaac, na
anac ni Abraham, na anac ni Thara, na anac ni Nachor,

35 na anac ni Saruch, na anac ni Eagau, na anac ni

Phalec, na anac ni Heber,

36 na anac ni Sala, na anac ni Caindn, na anac ni

Arphaxad, na anac ni Sem, na anac ni Nod, na a?iac ni

Lamech,
37 na anac ni Mathiisala, na ajiac m* Enoch, na anac ni

Jared, na anac ni Maleleel,

38 na anac ni Cainan, na anac ni Ends, na anac ni Sefeh,

na anac ni Adam, na anac nang Dios.
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A7ig pagtucsOr

4 AT SI JES uS, pnspos nang Espiritu Santo, ay bnmalic
mnla sa Jordan, at dinala nang Espiritu sa ilang

2 sa loob nang apat na puong arao, at tinucso nang
diablo. At hindi siya cnmain nang ano man nang manga
arao na iyon: at ng maganap ang mga iyon Si>j siya,i,

nagutom.

3 At sinabi sa caniya nang diablo : Cung icao ay Anac
nang Dios, ipagutos mo sa batong ito na magning tina-

pay.

4 At sinagot siya ni Jesiis : Nasusulat : Hindi lamang sa

tinapay mabubnbay ang tauo.

5 At siya,i, dinala nang diablo sa itaas, at ipinaquita sa

caniya sa isang sandaling panahon ang labat nang manga
caharian sa sanglibutan

;

6 at sinabi sa caniya nang diablo : Sa iyo,i, ibibigay co

ang labat nang capangyarihang ito, at ang carangalan nila

;

sapagca,t, paiiang ibinigay sa aquin, at maibibigay co cung

canino co ibig.

7 Caya ngh cung sumamba ca sa barapan co, ay magui-

gning iyong labat.

8 At si Jesiis ay sumagofc at sinabi sa caniya : Nasusulat

:

Ang Panginoong iyong Dios ay sasambahin mo at siya la-

mang ang iyong paglilingcuran.

9 At dinala siya sa Jerusalem, at inilagay siya sa taluctoc

nang templo at; sinabi sa caniya : Cung icao ay Anac nang
Dios, ay magpatibulog ca sa ibaba mula rito

:

10 sapagca,t, nasusulat : Sa caniyang manga angel ay mag-
bibilin siya tungcol sa iyo upang icao ingatan

;

11 at : Aalalayan ca nila sa caniyang mga camay, upang
buag matisod ang paa mo sa bato.

12 At sumagot si Jesiis at sinabi sa caniya : Sinabi : Huag
mong tutucsubin ang Panginoong iyong Dios.

13 At nang matapos ng diablo ang lahat nang pagtucso ay

iniuan siyang ilang panahon.
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Pinapanao si Jesus sa Nazaret.

14 At bumalic si Jesiis sa (3alilea sa capangyarihan nang
Espiritn, at cumalat aog balita tungcol sa caniya sa palibot-

libot naBg boong In pain.

15 At nagtuturo siya sa manga sinagoga nila at pinuxDuri

nang lahafc.

16 At siya,i, napasa Nazaret, na caniyang linac-han; at

siya,i, puinasoc ayon sa caniyang caugalian, sa arao nang
sabado, sa sinagoga, at nagtindig upang bumasa.

17 At ibinigay sa caniya ang libro nang profetang si Isai'as

:

at binucsan niya ang libro, at nasundoan niya ang lugar na
quinasusulatan nang

:

18 Sumasaaquin ang Espiritu ng Panginoon:
Sapagca,t, aco,i, pinahiran niya npang ipangaral ang

mabubuting balita sa manga duc-ha :

Aco,i, inutusan niya upang ipahayag sa manga bihag

ang pagcaligtas,

At sa manga bulag, ang pagcaquita,

Uparig bigyan nang calayaan ang nangaaapi.

19 Upang itanyag ang caayaayang taon nang
Panginoon.

20 At linulon ang libro, at isinauli sa catiuala, at naiipo

:

at ang manga mata nang labat sa sinagoga ay itinitig sa

caniya.

21 At siya,i, nagpasimulang magsabi sa canila: Ngayo,i,

naganap ang casulatang ito sa inyong manga tainga.

22 At siya,i, pinatotohanan nang labat at nangagtataca sa

manga salita ng biyaya na lumalabas sa caniyang bibig, at

sinasabi nila : ^ Hindi baga ito ang anac ni Jos^ ?

23 At sinabi niya sa canila : Ualang salang sasabihin ninyo

sa aquin itong casabiban : Mangagamot, gamntin mo ang
iyong sarili : ang labat na aming naringig na guinaua mo sa

Capernanm, gauin mo naman dito sa iyong Inpa,

24 At sinabi : Catotohanang sinasabi co sa inyo, na ualang
profetang quinalulugdan sa caniyang sariling liipa.

2§ Datapna,t, catotohanang sinasabi co sa inyo, na mara-
ming manga baong babaye sa Israel nang manga arao ni
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Eliaa, naiig sarhan ang langit sa looh nang tafclong taon at

anim na biian, Dang nagcagufcom ng maiiiam sa boong sang-

oalupaan

;

2(5 at sa canino man sa canila ay hindi inutusan si Elias,

cungdi sa Sarepta lupang Siddn, sa isang babayeng bao.

27 At maraming manga leproso sa Israel nang panahon
nang profetang si Eliseo; at sino man sa canila,i, hindi ni«

linis, cungdi si Naaman na taga Siria.

28 At nangapuno nang galit ang labat sa sinagoga, sa pag^

carinig nila nang manga bagay na ito

;

29 at naogagsitindig, at ipinagtabuyan siya sa labas nang
ciudad, at dinala siya hangang sa ibabao ng tagudtod na
quinatatayoan ng canilang ciudad, upang siya,i, maibulid

nila,

30 Datapua,t, siya,i, nagdaan sa guitna nila at umalis.

31 At siya,i, nanaog sa Capernaum, ciudad nang Galilea

At sila,i, tinuturuan sa arao ng sabado.

32 At nangagtataca sila sa caniyang aral, sapagca,t, maj
capangyarihan ang caniyang salita.

Paggamot sa inaalihan nang demonio sa Capernaum,

33 At sa sinagoga,i, may isang lalaqui na may isang espf*

ritu nang isang carumaldumal na demonio, at siya,i, sumigao
nang malacas na voces \

34 Pabayaan mo cami, ^ anong paquialam namin sa iyo

Jesus na taga Nazaret? (J, Naparito ca baga upang cami,i,

iyong pucsain? Naquiquilala co icao cung sino ca, ang
Santo nang Dios.

35 At sinauay siya ni Jesus, at sinabi : Magpacapipi ca, at

lumabas ca sa caniya. At ng siya,i, mailugmoc nang demo-
nio sa guitna, ay lumabas sa caniya, na hindi siya sinactan.

36 At dinatngan ng pagtataca ang lahat, at nagsalita|fcji ang
isa,t, isa, na sinabi: <^, Anong salita caya ito? pinagutusan

niyang may capangyarihan at cabagsican ang manga caru-

maldumal na espiritu, at ito,i, nangagsisialis ?

37 At cumalat ang balita tungcol sa caniya sa lahafc ng
lugar sa palibot-libot nang lupaing iyon.



174 SAN LUCAS 4 & 5.

Pagpapagaling sa hianang habaye ni Simdn,

38 At siya,i, nagtindig sa sinagoga, at nasoc sa bahay ni

Simon : at nilalagnat nang mainam ang bianang babaye ni

Simon ; at siya,i, pinamanhican tmigcol sa may saquit.

39 At siya,i, tumungo sa may saquit, at sinauay ang
lagnat ; at iniuan siya, nang lagnat, at siya,i, nagtindig pag-

daca at naglingcod sa canila.

40 At paglubog ng arao, ang lahat nang manga may saquit

nang sarisaring caramdaman ay dinadala sa caniya : at ipina-

patong niya ang caniyang manga camay sa baua,t, isa aa

canila, at sila,i, pinagagaling.

41 At nagsisilabas naman sa marami ang manga demonio,
na sumisigao na sinasabi : Icao ang Anac nang Dios. At
sinasanay sila at di niya sila tinutnlutang magsalita sapagca,t,

nalalaman nilang siya ang Cristo.

42 At pag-arao ay siya,i, umalis at naparoon sa isang lugai

na ilang, at hinahanap siya nang caramihan, at nangagsida-

ting sa caniya, at pinipiguilan siya upang huag siyang humi-
ualay sa canila.

43 Datapua,t, sinabi niya sa canila : Dapat namang ipa-

ngaral co sa manga ibang ciudad ang evangelic nang cahaiian

nang Dios ; sapagca,t, sa bagay na ito ay aco,i, inutusan.

44 At siya,i, iiangangaral sa manga sinagoga nang Galilea.

Ang cahimahimalang pamamalacaya. Ang manga tmang

alagad.

BAT nangyari, na siya,i, sumasatabi nang dagatdagatan

nang Gennezaret, samantalang siya,i, sinisicsio nang
caramihan at pinaquiquingan ang salita nang Dios,

2 at nacaquita siya nang dalauang daong na nasa tabi

nang dagatdagatan, datapua,t, lumunsad sa manga yaon nang
manga mamamalacaya, at binuhiigasan ang canilang manga
lambat.

3 At lumiilan si Jesus sa isa sa manga daong na cay
Simdn at ipinamanhic rito na ilayo nang caunti sa lupa. At
siya naupo at nagtiituro sa caramihan buhat sa daong.
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4 At pagtiguil niya ng pagsasalita ay sinabi niya cay Si-

mon : Pumaroon ca sa laot at ihulog iiinyo ang itiyong manga
lambat upang mamalacaya.

5 At sumagot si Simon at sinabi : Maestro, sa boong mag-
damag ay nagpacapagod cami, at uala earning nahuli, data-

piia,t, sa iyong salita ay ibuhnlog co manga lambat.

6 At nang magaua na nila ito, ay nanghuli sila nang lubhang
maraming isda, at nagcacampupunit ang canilang mga
lambat

;

7 at quinauayan nila ang manga casamahan sa isang daong
upang maiigagsiparoon at sila,i, tulnngan. At sila,i, nangag-
siparoon at pinuno ang dalauang daong ano pa,t, sila,i,

nagpasimulang lumiibog.

8 Datapua,t, ng maquita ito ni Simon Pedro, ay nagpa-
tirapa sa manga paanan ni Jesiis, at sinabi : Lumayo ca sa

aquin, Panginoon, sapagca,t, aco,i, tauong macasalanan.
9 Sapagca,t, siya at ang lahat nang caniyang manga

casama, ay nangagtaca dahil sa pagcahuli nang manga isdang
canilang nahuli

:

10 at gayon din si Santiago at si Juan, manga anac ni

Zebedeo, na mga casama ni Simon : At sinabi ni Jesiis cay
Simon : Huag cang matacot,mula ngayon ay manghuhuli ca

nang manga tauo.

n At. nang maidoong na nila sa lupa ang canilang mga
daong, ay iniuan nila ang lahat at nangagsisunod sa caniya.

Pagpapagaling sa isang leproso.

12 At narito, nangyari samantalang siya,i, nasa isa sa mg«^
ciudad, na may isang lalaqui na purio nang lepra, at nang
maquita niya si Jesiis, ay nagpatirapa, at namanhic sa caniya

na sinabi: Panginoon, cung ibig mo ay aco,ij iyong mah-
liiiis.

13 At iniunat niya ang caniyang camay at siya,i, hinipo at

sinabi : Ibig co : luminis ca. At pagdaca,i, iniuan siya ng
lepra.

14 At ipinagbilin ni Jesus sa caniya na huag sabihin canino
man ; cungdi yumaon ca at paquita ca sa sacerdote at mag-
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bandog ca sa pagcalinis sa iyo, alinstinod sa ipinag-utos ni

Moists, sa patotoo sa canila.

15 Datapna,t, lalo nang cumacalat ang balita tungcol sa

caniya, at nangagcacatipon ang hibhang maraming tano lipang

maquinig, at pagalingin sa canilang manga saquit.

16 Datapua,t, siya Inmiligpit sa manga ilang, at nananala-

ngin.

Pagpapagaling sa isang lumpo,

17 At nangyari ng isa sa mga arao na yaon, na siya,i,

nangangaral, at may nangacaupo doong manga fariseo at

manga pantas sa cautusan, na nangagsipanggaling sa lahat

ng manga bayan nang Galilea, at nang Judea at ng Jeru-

salem : at ang capangyarihan nang Panglnoon ay sumasa
caniya upang magpagaling.

18 At narito, dinadala ng mga tauo na nasa isang hihigan

ang isang lalaqui, na lumpo : at pinagpipilitan nilang ipasoc

siya at ilagay sa barap niya.

19 At nang bindi macasumpong nang mapagpasncan, dabil

sa caramiban ay nangagsiacyat sa bubungan nang babay, at

siya,i, inihugos na idinaan sa bubungan sampuo ng caniyang
hihigan sa guitna, sa harapan ni Jesus.

20 At nang maquita niya ang canilang pananampalataya,

ay sinabi: Lalaqui: ipinatatauad sa iyo ang iyong manga
casalanan.

21 At ang manga escriba at manga fariseo, nangagpasi-

mulang mangagbulaybulay at sinabi : (^ Sino ito na nagsa-

salita nang manga capusungan ? ^ Sino ang macapagpapa-
fcauad nang manga casalanan cungdi ang Dios lamang ?

22 Datapua,t, si Jesus, palibhasa,i, napagquiquilala ang
canilang manga pagbubulaybulay, ay sumagot at sinabi sa

canila : <j Ano ang pinagbubulaybulay ninyo sa inyong manga
puso ?

23 ^ Alin bagp. ang lalong magaang sabihin : Ipinatatauad

sa iyo ang iyong manga casalanan, d sabihing : Magtindig ca

at icao ay lumacad ?

24 Datapua,t, upang maalaman ninyo na ang Anac nang
fcauo ay may capangyarihan sa lupa na magpatauad nang
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manga casalanan (sinabi niya sa liimpo) : Sa iyo co sinasabi

:

Magtiodig ca, at tangnan mo ang iyong hihigaii, at puma-
roon ca sa bahay mo.

25 At pagdaca, nagtmdig siya sa canilang harap, at

tinanguaii ang caniyang quinahigan, at napasacaniyang
bahay, na pinupiiri ang Dios.

2a At nangagtaca ang lahat, at pinuri nila ang Dios, at

nangapimo nang tacot at sinabi : Nacaquita cami ngayon ng
mga bagay na cagiiilaguilalas.

Ang hilig ni Levi,

27 At pagcatapos nang manga bagay na ito ay siya,i, lumabas
at naquita ang isang maniningil ng buis na nagngangalang
Levi, na nacanpo sa pinaniningilan nang buis, at sinabi sa

caniya : Sumunod ca sa aquin.

28 At iniuan niya ang lahat at nagtindig- at snmunod sa

caniya.

29 At siya,i, iguinaua ni Levi ng malaquing piguing, sa

caniyang bahay, afc maraming manga maniningil ng buis at

manga iba pa na casamahan nilang nauupo sa dulang.

30 At naiigagbubulongbulong ang manga escriba at manga
fariaHo laban sa caniyang manga alagad, at sinasabi:

(^Baquit cumacain at umiinom cayo sa casamahan nang
manga manininingil ng buis at nang manga macasalanan ?

31 At sumagot si Jesus at sinabi sa canila : Ang mga ualang
saquit hindi uagcacailangan nang mangagamot cungdi ang
manga may saquit.

32 Hindi aco pumarito upang tauaguin ang manga banal

cungdi ang manga macasalanan sa pagsisisi.

Ang ayitno.

33 At sinaliitt nila sa caniya: Ang manga alagad ni Juan
ay nangagaayunong madalas at nanalangin at gayon din

naman ang sa manga farisco, datapua,t, ang iyo,i, cumacain

at umimom.
34 At sinabi ni Jesiis sa canikl : /, Mangyayari bagang

papagayunobin ninyo ang manga abay samantalang ang

esposo ay nasa canila ?
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35 Datapna,t, darating ang manga arao ;« at pagcainalis

sa canila ang esposo: cung magcagayo,i, mangag-aayuno
sa manga arao na iyon.

36 At sinasabi naman sa canila ang isang talinhaga : Sino
ma,i, Hindi pumipilas sa bagong damit nang cayong bago at

itinatagpi sa damit na luma, sa ibang paraa,i, pipilasin ang
bago, at hindi bagay sa luma ang tagping mnla sa bago.

37 At sino ma,i, hindi nagsisilid nang alac na bago sa

manga balat na luma ; sa ibang paraa,i, popunitin nang alac

na bago ang manga balat, at mabububo ang alac at masisira

ang manga balat.

38 Cungdi dapat isilid ang alac na bago sa manga bagong
balat.

39 At sino mang uminom nang alac na laon, ay di naiibigan

ang alac na bago : sapagca,t, sinasabi : Mabuti ang laon.

Si Jesus, Pa7iginoon Jiang Sahado.

6 AT NANGYAEI na dumaraan siya sa manga buquiran
ng trigo, nang isang sabado, at cumitil nang manga uhay

ng trigo, ang manga alagad niya at pagcaliguis sa canilang
manga camay ay quinacain.

2 Datapua,t, sinasabi ng ilan sa manga fariseo. ^ Baqxiit

guinagaua ninyo ang di matiiid gauin sa arao ng sabado ?

3 At pagsagot sa canila ni Jesus ay sinabi. ^ Hindi baga
nabasa ninyo ang guinaua ni David, nang siya,i, magutom,
siya at ang caniyang manga casamahan

:

4 na siya,i, pumasoc sa baliay nang Dios, at cumuha at

cummin nang manga tinapay na bandog, at binigyan naman
ang caniyang manga casamahan, na ang mga yao,i, hindi

matuid canin maliban na 8a sacerdote lamang?
5 At sinabi niya sa canila : Ang Anac nang tauo ay Pangi-

noon nang Sabado.

Pagpapagaling sa isang lalaqui na natuyo ang isang

Camay,

6 At nangyari nang ibang sabado na siya,i, pumasoc sa

Binagoga at nagtuturo ; at doo,i, may isang lalaqui na tuyo
ang canang camay.
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7 At binabantayan siya ng manga escriba at naiig manga
fariseo cnng siya,i, magpapagaling sa sabado ; upaiig maca-
snmpong nang paraan npang maisumbong siya.

8 Datapua,t, nalalaman niya ang canilang manga caisipan

;

at sinabi sa lalaquing tuyo ang camay: Magtindig ca at

tumayo ca sa guitna. At siya,i, nagtindig at tumayo.
9 At sinabi sa canila ni Jesus : Itinatanong co sa inyo

:

^catuiran baga cung sabado na gnmana nang magaling d

nang masama ? (^ magligtas nang isang buLay 6 pumatay ?

10 At lumingap siya sa canilang labat sa palibot-libot,

at sinabi sa caniya ; lunat mo ang iyong camay ; at caniyang
iniunaty at gumaling ang caniyang camay.

11 At sila,i, napuno nang galit, at nangagsasalitaan ang
isa,t, isa, cung ano ang caailang magagaua cay Jesiis.

Paghirafig sa lahing dalaiai,

12 At nangyari nang manga arao na ito, na siya,i, napasa
bundoc upang manalangin, at sa boong magdamag ay
nanatili sa pananalangin sa Dios.

13 At nang arao na ay tinauag ang caniyang manga alagad

at humirang nang labing dalaua sa canila, na tinauag naman
niyang manga apostol

;

14 si Simon, na tinauag naman niyang Pedro, at si Andrfe
na caniyang capatid, at si Santiago at si Juan at .si Felipe at

si Bartolomd,

15 at si Mateo at si Tomas, at si Santiago anac ni Alfeo, at

si Simdn, na tinatauag na Masicap,

la at si Judas na capatid ni Santiago at si Judas Iscariote,

na siya ang naglilo.

Ang pangaral sa hundoc,

17 At bumaba siya na casarna nila, at tumayo sa isang ca-

patagan, at ang caramihan sa manga alagad niya at ang
lubbang maraming tauo sa bayan, mula sa boong Judea at sa

Jerusalem, at sa pampangin ng dagat nang Tiro at Siddn, na
nagsidalo upang maquinig sa caniya at upang pagalingin sa

canilang mai^a saquit

;
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18 at ang manga pinahihirapan nang manga espfritnng

carumaldumal ay pauang nangagsisigaling.

19 At pinagpipilitan nang lahat nang caramihan na siya,i,

mahipo; sapagca,fc, Inmalabas sa caniya ang cabagsican afc

nagpapagaling sa labat.

20 At itinaas ang cani>ung manga mata sa caniyang manga
alagad at sinabi : Mapapalad cayong manga diic-ha ; sapag-

ca,t, inyo ang caharian nang Dios.

21 Mapapalad cayong nangagugutom ngayon ; sapagca,t,

cayo,i, bubusnguin. Mapapalad cayong nangagsisitangis

ngayon ; sapagGa,t, cayo,i, mangagsisitaua.

22 Mapapalad cayo cung cayo,i, capootan nang manga
tauo, at cmig cayo,i, ihinalay, at cayo,i, alimurahin at itacuil

ang inyong pangalan na parang masama, dahil sa Anac nang
tauo.

23 Magalac cayo sa arao na yaon, at lumucso cayo sa

catuaan ; sB,i^B,gca>,t, narito, ang ganti sa inyo,i, malaqni sa

langit ; sapagca,t, gayon ang guinaua nang canilang manga
magnilang sa manga profeta.

24 Datapua,t, [ sa aba ninyo manga mayayaman ! sapagca,t,

tinangap na ninyo ang inyong caaliuan.

25
i
Sa aba ninyo manga busog ngayon ! sapagca,t, cayo,i,

magngutom. \ Sa aba nimjo nangagsisitaua ngayon ! sapag-

ca,t, cayo,i, mangagsisitaghoy at mangagsisitangis.

26
i
Sa aba ninyo, pagca ang lahat nang manga tauo ay

magsalita nang magaling tungcol sa inyo ; sapagca,fc, gayon
ang guinaua nang canilang manga magulang sa manga hindi

tunay na profeta

!

27 Datapua,t, sa inyo na nangacacaringig, sinasabi co

:

Ibiguin ninyo ang inyong manga caauay
;
guinaua cayo nang

magaling sa nangapopoot sa inyo.

28 purihin ninyo ang sa inyo,i, sumusumpa, ipanalangin

ninyo ang sa inyo,i, lumalait.

29 Sa sumugat sa iyo, sa isang pisngi, iharap mo naman
ang cabila ; at sa mag-alia sa iyo nang balabal, huag mc
namang itangui ang iyong bihisan.

30 Bigyan mo ang sine mang sa iyo,i, bumihingi ; at m
cimiuha nang pag-aari mo, ay huag mong hinging muli.
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81 At cung ano ang ibig ninyong sa inyo,i, ganin nang
manga tauo, gayon naman ang ganin ninyo sa canila.

32 At cung cayOji, umibig sa mga nmiibig sa inyo. ^, ano
ang pasasalamat na inyong cacamtan ? sapagca,t, ang manga
macasalanan man ay umiibig sa manga umiibig sa canila.

33 At cung gumaua cayo nang magaling sa manga gnma-
gaua sa inyo nang magaling, ^ ano ang pasasalamat na inyong
cacamtan ? sapagca,t, ganito rin ang guinagaua nang manga
macasalanan.

34 At cung cayo,i, magpahiram doon sa manga inaasahan

ninyong tatangapan, ^ano ang pasasalamat na inyong cacam-
tan? ang manga macasalanan man ay nagpapahiram sa

manga macasalanan, upang muling tumangap nang gayon
din.

35 Datapua,t, ibiguin ninyo ang inyong manga caauay ; at

gauan ninyo nang magaling, at magpahiram cayo, na huag
cli may pagcacatiuala ; at malaquing ang sa inyo,i, maguiguing
ganti, at cayo,i, maguiguing manga anac nang Cataastaasan,

sapagca,t, siya,i, magandang loob sa manga di cumiquilala ng
utang na loob at sa manga masasama.

36 Magmaauain cayo, gaya naman nang inyong Ama na
maauain.

37 At huag cayong humatol, at di cayo liahatulan ; at liuag

cayong magparusa at di cayo papariisaban : magpatauad cayo

at cayo,i, patafcauarin.

38 Magbigay cayo, at cayo,i, bibigyan : tacal na mabuti,

paicpic, liglig, at umaapao, na cayo,i, bibigyan sa inyong

candungan : sapagca,t, sa sucatang inyong ipanucat ay doon

cayo muling susucatan.

39 At sinasabi naman niya sa canila ang isang halimbaua

:

i Mangyayari bagang umacay ang bulag sa bulag ?
(J
Di baga

mabubulid ang dalaua sa hucay?
40 Hindi higuit ang alagad sa taga pagturo sa caniya ; data-

X)ua,t, sino man, pagcasacdal ay maguiguing capantay nang
taga pagturo sa caniya.

41 ^ At baquit mo tinitingnan ang puing na nasa mata nang
iyong capatid, at hindi mo dinidilidili ang cahoy na nasa

iyong sariling mata ?
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42 O (^
paanong masasabi mo sa iyong capatid : Capaiid,

pabayaan mong alisin co ang puing na nasa iyong mata, at

di mo naqniqnita ang cahoy na nasa iyong sariling mata ?

Icao mapagpaimbabao, alisin mo muna ang cahoy sa iyong

sariling mata, at cung magcagayo,i, maquiquita mo malinao
ang pag-alis nang puing na nasa mata nang iyong capatid.

43 Sapagca,t, ualang mabuting cahoy na nagbubmiga nang
masama ; at uala rin namang masasamang cahoy na nag-
bubunga nang mabuti.

44 Sapagca,t, baua,t, cahoy ay napagquiquilala sa cani-

yang sariling bunga. Sapagca,t, di nacapupnti nang manga
higos sa manga danag ; at di nacaaani nang uvas sa manga
damong ligao.

45 Ang mabuting tauo ay cumucuha nang cagalingan sa

mabuting cayamanan nang caniyang puso, at ang masamang
tauOyif cumucuha nang casam-an sa masamang cayamanan ;

sapagca,t, sa casaganaan nang puso ay nagsasalita ang cani-

yang bibig.

4G At i^
baquit tinatauag ninyo aco : Panginoon, Panginoon,

at di ninyo guinagaua ang aquing sinasabi?

47 Sino mang pumaparito sa aquin, at pinaquiquingan ang
aquing manga salita, at guinaganap, ituturo co sa inyo cung
sino ang catulad

:

48 siya,i, catulad nang isang tauo na nagtatayo nang bahay,
na ito humucay at pinacalalim, at itiniric ang haligui sa

bato ; at nang dumating ang isang baha, ay ihinampas ng
agos sa bahay na iyon, at hindi naquilos, sapagca,t, natitiric

sa bato.

49 Datapua,t, ang dumiringig at hindi gumaganap, ay
tulad sa isang tauo na nagtayo nang bahay sa lupa, na ualang
pinagtitibayan ; ito,i, hinampas ng agos at pagdaca,i, naguiba

;

at malaqui ang naguing casiraan nang bahay na yaon.

Ang capitdn sa Capernaum.

7 NANG MATAPOS na niya ang lahat nang caniyang
manga saUta sa paquinig ng bayan, ay pumasoc siya sa

Capernaum.
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2 At ang alipin nang isang capitan, na minamahal nito, ay
may saqiiit at malapit iiaDg mamafcay.

3 At ng marinig niya ang halita tungcol- cay Jesiis ay
pinag-titos siya sa caniya ng manga matatanda sa manga
jndfo, 11pang ipamanhic sa caniya, na pumaroon at pagalingin

ai\g caniyang alipin.

4 At nang dumating sila cay Jesus ay namanhic silang may
pagpipilit sa caniya, at sinabi : Siya,i, may carapatang gaiiin

mo sa caniya ito
;

5 sapagca,t, iniibig niya ang ating nacion, at ipinagtayo

niya tayo nang ating sinagoga.

6 At si Jesus ay sumama sa canila. At nang siya,i, hindi

na nalalayo sa bahay, ay nag-utos sa caniya ang capitan manga
caibigan, at sinabi sa caniya : Panginoon, huag ca nang
magpacapagod, sapagca,t, di aco carapatdapat na icao ay
masoc sa silong ng aquing bubungan

;

7 dahil dito,i, hindi co inacalang aco,i, may carapatan mati
lamang pumariyan sa iyo ; datapna.t, sabihin mo ang isang
salita at gagaling ang aquing alila.

8 Sapagca,t, aco nama,i, tauong nasa ilalim ng capang-
yarihan, at may nasasacopan acong mga sundalo ; at sinasabi

CO rito : Humayo ca, at humayo ; at sa isa : Pitmarito ca, at

pumaparito ; at sa aquing alipin : Gauin mo ito at guinagaua.

9 At pagcaringig nito ni Jesiis, ay nagtaca sa caniya, afc

lumingon at sinabi sa caramihang nangagsisunod sa caniya

:

Sinasabi co sa inyo na ay hindi aco nacasumpong cahi,t, sa

Israel man nang ganitong calaquing pananampalataya.

10 At nang bumalic sa bahay ang manga inutusan, ay
naratnang magaling na ang alipin.

Ang anac na lalaqid nang haong habaye sa Nam.

11 At nangyari pagcatapos na siya,i, napasa ciudad na
tinatauag na Nain, at casama niya ang caniyang manga
alagad, at ang lubhang maraming tauo.

13 At nang siya,i, malapit na sa pintuan nang ciudad,

narito, inilalabas ang isang patay, anac na bugtong nang
caniyang ina, at ito,i, bao, at casama niya ang maraming tauo

na taga ciudad.
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13 At pagcaquita sa caniya nang Panginoon, siya^i, qnina-

habagan at sinabi sa caniya : Hnag cang tumangis.

14 At siya,i, lumapit at hinipo ang cabaong, at ang nangag-
cladala ay tumiguil. At sinabi niya : Bagongtauo, sa iyo co

sinasabi, magtindig ca.

15 At iianpo ang patay, at iiagpasimulang magsalita. At
siya,i, ibinigay niya sa cauiyang ina.

16 At dinatngan rig tacot ang lahat, at sila,i, nagpuri Dios
na sinasabi: Lumitao sa guitna natin ang isang daqmlang
profeta, at dinalao nang Dios ang caniyang bayan.

17 At cumalat ang balitang ito txmgcol sa caniya sa boong
Judea, at sa boong palibotlibot nang lupaing yaon,

Ang manga sugo ni Juang Mainiminyag.

18 At sinabi cay Juan nang caniyang manga alagad ang
lahat nang manga bagay na ito. At tinauag ni Juan ang
dalaua sa caniyang manga alagad,

19 at inutusan sila cay Jesiis at sinabi: (^Icao baga yaong
paririto, d hihintayin namin ang iba?

20 At pagdating sa caniya ng manga tauo ay nangagsabi

:

Pinaparito cami sa iyo ni Juang Mamiminyag at ipinasasabi

:

I Icao baga yaong paririto, 6 hihintayin namin ang iba ?

21 Pinagaling niya sa oras na yaon ang maraming sa

manga saquit, at manga pagcasalot, at masasamang manga
cspiritu : at pinamulat ang maraming manga bulag.

22 At sumagot siya at sa canila,i, sinabi : Pumaroon cayo,

at sabihin ninyo cay Juan ang mga bagay na inyong naquita
atnaringig: ang manga bulag ay nacacaquita, ang manga
pilay ay Imnalacad ; ang manga may lepra ay nalilinis, ang
manga bingi ay nacaririnig ; ang manga patay ay ibina-

bangon, sa manga duc-ha ang evangelio ay ibinabalita

:

23 at mapalad ang hindi macasumpong nang ano mang
catitisuran sa aquin.

24 At nang mangagsialis ang manga sugo ni Juan, ay
nagpasimula siyang magsalita tungcol cay Juan sa carami-
han: ^, Ano ang linabas ninyong maquita sa ilang? (^ Isang
cauayang inuuga nang hangin ?
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25 Datapua,t, ^ ano ang linabas ninyong mamasdan ?

(^Isang tauong nananainit nai)g mga damit na mariri-

qiiit? Narito, ang naDaiiamit na mariquit at nabu-

buhay sa caligayabat], ay nasa manga palacio nang manga
hari.

26 Datapiia,t, ^ ano ang linabas ninyong mamasdan ?

I Isang profeta ? Sinasabi co sa inyo . Oo at higuit pa sa

profeta.

27 Ito yaong tungcol sa caniya,i, nasusnlat

:

Nariio, ipinadadala co ang aquing sngo sa unahan
nang iyong muc-ha, na magbahanda nang iyong daan sa

unaban mo.

28 Sinasabi co sa inyo, na sa manga ipinanganac ng mga
babaye, ualang higuit cay Juan

;
gayon ma,i, ang

lalong maUit sa cabarian nang Dios ay biguit cay sa

caniya.

29 At pagcaringig ng boong bayang at ng manga mani-
ningil ng buis, ay pinatotohanan ang Dios, na nangagsipag-

binyag nang binyag ni Juan.

30 Datapua,t, pinaualang balaga ng mga fariseo, at ng
manga paiitas sa cautusan, sa canilang sarib ang pasiya nang
Dios, at hindi napabinyag sa caniya.

zi At sinahi nang Pangiiioon : ^ Sa ano co itutulad ang

manga tauo ngayon, at ano ang canilang catulad?

32 Catulad sila nang manga batang nangacaupo sa plaza,

at nagsisisigauan sa isa,t, isa, na sinasabi : Tinugtogan namin
cayo ng flauta ay bindi cayo sumayao ; nanambitan cami at

bindi cayo nangagsitangis.

33 Sapagca,t, naparito si Juang Mamiminyag, na hindi

cumacain nang tinapay at hindi umiinom nang alac, at inyong

sinasabi : Siya,i, may demonio.

34 Naparito ang Anac nang tauo, na cumacain at umiinom ;

at inyong sinasabi : Narito, ang isang matacao na tauo, at

manginginom nang alac, caihigan nang manga maniningil ng

buis at nang manga macasalanan.

35 At ang carunungan ay x^inatototohanan nang lahat nang

caniyang manga anac.
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Ang macasalanang bahaye na nagpahid nang pahan^o

sa ma7i§a paa hi Jesus,

36 At ipinamanhic cay Jesiis nang isa sa manga fariseo na
maqnisamang cumain sa caniya. At siya,i, piimasoc sa

bahay nang fariseo, afc n?«upo sa dulang.

37 At narito, ang isang babaye na nasa ciudad, isang

macasalanan ; at nang maalamang ni^^ang si Jesus ay
sumasadnlang sa bahay nang fariseo, ay nagdala siya nang
isang sisidlang alabastro na piino nang ungtiento

;

38 at liimagay sa licuran niya sa caniyang manga paanan,
na tumatangis at nagpasimulang diliguin nang manga luha
ang caniyang manga paa, at ito,i, quinuscus nang manga
buhoc nang caniyang ulo ; at hinalican ang caniyang manga
paa, at pinahiran nang ungiiento.

39 At nang maquita ito nang fariseo na sa caniya,i, nag-
anyaya, ay nagsalita sa caniyang sarili, na sinabi : Ito, cmig
sacalijt, siya,i, profeta, ay maqniquilala cung sino at cung ano
ang babayeng itong sa caniya,i, humihipo, na siya,i, macasa-
lanan.

40 At sumagot si Jesus at sinabi sa caniya : Simon, aco,i,

may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya : Sabi-

hin mo, Maestro.

41 Isang may pautang ay may dalauang may utang sa

caniya : ang isa,i, may utang na limang-daang denario*, at

ang isa,i, limamapuo.

42 Nang sila,i, ualang maibayad, ay capua niya sila pina-

tanad. <? Alin ng^ sa canila ang lalong iibfg sa caniya ?

43 Sumagot si Simon, at sinabi : Inaacala co na ang pina-

tauad niya nang malaqui. At sinabi ni Jesiis sa caniya

:

Matuid ang pagcahatol mo.

44 At Inmingon sa babaye, at sinabi niya cay Simdn

:

^Naqniquita mo ang babayeng ito? Nasoc aco sa iyong
bahay, hindi mo aco binigyan nang tubig na niapaghugasan
nang aqning manga paa ; datapua,t, dinilig niya ang aquing

* HaloB casing halaga nang piso baua.t, tatloDg denarito.
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manga paa nang caniyang manga luha, at pinahiran nang
caniyang manga bnhoc.

45 Hindi mo aco hinalican, datapua,t, siya buhat nang
aco,i, masoc ay hindi humihihinto nang paghalic sa atjuing

manga paa.

46 Hindi mo pinahiran nang langis ang aquing ulo, data-

pua.t, pinahiran niya nang ungiiento ang aquing manga paa.

47 Gaya nga sinasabi co sa iyo : Ipinatafcauad ang caniyang
maraming manga casalanan, sapagca,t, Biya,i, umibig nang
malaqni, datapua,t, ang pinatatanad nang caunti, ay cacaunti
angpag-ibig.

48 At sa babaye ay sinabi niya : Ipinatatauad ang inyong
manga casalanan.

49 At ang manga casamahan niyang nauupo sa dmlang ay
nagpasimulang nagsalita sa canilang sarili: ^^Sino ito, na
nagpapatauad pati nang manga casalanan ?

50 At sinabi niya sa babaye : Iniligtas ca nang iyong
pananampalataya, yumao cang payapa.

Ang manga babayeng naglilingcod cay Jesus nang

canilang pag-aarL

8 AT NANGYAKI pagcatapos, na siya,i, naglalacad sa

manga ciudad at manga nayon, na nangangaral at nagba-
balita nang evangelio nang caharian nang Dios : at casama
niya ang labingdalaua,

3 at ilang babaye na pinagaling sa manga masamang
espiritu at sa manga saquit: si Maria, na tinatauag na
Magdalena, na sa caniya,i, pitong demonio ang lumabas,

3 at si Juana na asaua ni Chiiza, catiuala ni Herodes, at si

Susana, at iba pang marami na naglilingcod sa caniya ng
canilang pag-aari.

Talinhagu tungcol sa maghahasic,

4> At nang magcatipon ang lubhang maraming tauo, at

ang manga galing sa lahat ng ciudad ay nagsadya sa caniya,

ay siya nagsalita sa pamamag-itan ng isang taiinhaga

:
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5 Ang maghahasic ay Inmabas npang maghasic ng caniyang
binhi ; at sa paghahasic ang ilan ay nahulog sa tabi nang
daan, at napagyapacan, at quinain nang manga ibon sa langit.

6 At ang iba,i, nahulog sa batohan, at pagsibol ay nattiyo,

Bapagca,t, ualang lamig.

7 At ang iba,i, nahulog sa manga dauagan at lumaqui na
casama nito ang mga daiiag, at ito,i, ininis.

8 At ang iba,i, nahulog sa mabuting lupa, at lumaqui, at

nagbunga nang tig-isang daan. Pagcasabi niya nito,i,

sumigao : Ang may paquinig na ipaquiquinig ay maquinig.
9 At tinanong siya nang caniyang manga alagad, cung ano

ang talinhagang ito,

10 At sinabi niya : Sa inyo,i, ipinagcaloob ang macaalam
ng manga hiuaga nang caharian nang Dios ; datapua,t, sa

iba,i, sinasahi co sa manga taljnhaga, upang tinitingnan

iiila,i, huag maquita, at pinaquiquingan ay huag nilang

mapagunaua.
u Ito nga ang talinhaga: Ang binhi ay ang salita nang

Dios,

12 At ang nangahulog sa tabi nang daan, ay ang manga
naquinig; cung magcagayo,i, pinaparoonan ng diablo, at

inaahs ang salita sa canilang puso, upang huag silang

manampalataya at magligtas.

13 At ang manga nahulog sa batohan, ay yaong manga
pagcaringig ay tinatangap na may galac ang salita ; at ang
mga ito,i, ualang ugat ; na sa sandahng panaho,i, sumasam •

palataya ; at sa panahon nang tucso ay humihiualay.

14 At ang nahulog sa manga dauagan, ay ito ang mga
naquinig; at samantalang sila,i, lumalacad ay sila,i, iniinis ng
manga caligaligan, at manga cayamanan, at manga layao

sa buhay; at hindi nagbubunga ng mabuti.

15 At ang sa mabuting lupa, ay ang manga sa pusong
timtiman at mabuti ay iniingatan ang salita pagcaringig, at

nagbubungang may pagtitiis.

Talinhaga tungcol sa ilaoan,

le At ualang tauong pagcasindi ng ilaoan ay ito,i, tinatacpan

uang isang banga, 6 inilagay caya sa iklim nang hihigan,
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datapua,fc, iiiilalagay sa sariling lalagyan, upang maquita ng
manga puinapasoc ang ilao.

17 Sapagca,t, iialang bagay na iiatatago na di mahahayag

:

ualang lihiin na di maqniquilala at mapapasa liiianag.

18 Tingnan nga ninyo cung paano ang iriyong paqiiiquinig,

sapagca,t, ang sino inang mayroon ay bibigyan, at- ang sino

mang uala, sampuo nang iniisip niyang nasa caniya ay aalisin.

Ang ina at mga capatid ni Jesus,

19 At naparoon sa caniya ang caniyang ina at manga
capatid ; at hindi macarafcing sa caniya dahil sa caramihan
nang tauo.

20 At sinabi sa caniya : Nangasasalabas ang iyong ina at

ang iyong manga capatid, at ibig nilang maquita ca.

21 Datapua,t, siya,i, sumagot at sinabi sa canila : Ang
aquing ina at ang aquing manga capatid ay itong manga
naquiquinig nang uica nang Dios, at gumaganap nito.

Finayapa 7ii Jesus ang unos,

22 At nangyari ng isa sa mga arao na yaon na siya,i,

lumulan sa isang daong, siya, at ang caniyang manga alagad,

at sinabi niya sa canila : Tumauid tayo sa cabilang pampang
nang dagatdagatan. At sila,i, iiaDgagsitnlac.

23 Datapua,t, samantalang sila,i, nangaglalayag siya,i, naca-

tulog. At bumngso ang isang unos ng hangin sa dagat-

dagatan, at sila,i, nangatitiguib at naiigasa capanganiban.

24 At sila,i, nangagsilapifc sa caniya at siya,i, guinising nila

na sinabi: ; Maestro, maestro, tayo,i, mamamatay ! At siya,i,

gumising at sinauay ang hangin at ang unos nang tubig ; at

nangagsitila, at gumaling ang panahon.

25 At sinabi niya sa canila : ^ Saan naroon ang inyong
pananampalataya ? At sila,i, nangatatacot at nangagtaca, na
sinasabi ng isa,t, isa : ^^ Sino ito, na pati sa manga hangin at

sa tubig ay nag-uutos, at siya,i, sinusunod nila.

Ang taga Gergesa na inaaUhan nang demonio,

2G At sila,i, nangagsidating sa lupa nang manga taga

Gergesa, na nasa tapat nang Galilea.
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27.At pagcalmisad niya sa lupa, ay siya,i, sinalubong ang
isang lalaqui sa ciudad, na may manga demonio ; at mahaba
nang panahon na hindi nagdaramit at hindi tmnatahan sa

bahay cungdi sa manga libingan.

28 At nang maquita niya si Jeaiis ay stimigao at nagpatirapa

sa harap niya, at sinabi nang malacas na voces: <^Ano
ang paquilalam co sa iyo, Jesiis, Anac nang Dios na
Cataastaasan ? Ipinamamanhic co sa iyo na hnag mo acong
pahirapan.

29 (Sapagca,t, ipinag-untos niya sa carumaldumal na
espiritu na lumabas sa tano. Sapagca,t, ito,i, maluat nang
panahong inaaliban ; at siya,i, quinuculong, at gninapos nang
manga tanicala at mga pangao, at sinisira ang mga tanicala

at itinutulac nang demonio sa manga ilang).

80 At tinanong siya ni Jesus : ^ Ano ang pangalan mo ? At
sinabi niya : Pulutong. Sapagca,t, maraming manga demonio
ang pumasoc sa caniya.

81 At ipinamamanhic nila sa caniya na huag silang papa-
roonin sa calalimlaliman.

82 At doroon ang isang cauan nang maraming baboy na
nanginginain sa bundoc: at ipinamanhic nila sa caniya na
pabayaang sila,i, masoc sa man§a baboy. At sila,i, ipina-

hintulot niya.

33 At nangagsilabas ang manga demonio sa tauo at nagsi-

pasoG sa manga baboy ; at ang cauan ay tumalon sa bangin
sa dagat-dagatan, at nangalunod.

84 At nang maqnita nang manga nag-aalaga ang nang-
yari, ay nangagsitacas ; at ibinalita sa ciudad at sa manga
nayon.

35 At si]a,i, nangagsilabas upang maquita ang nangyari, at

lumapit sil^ cay Jesus; at canilang naratnan ang tauong
linabasan nang manga demonio, na nacaupo at may panana-
mit, at matino ang caniyang bait, sa manga paanan ni

Jesus ; at sila^i, nangatacot.

36 At sa canila,i, sinabi nang manga nacaquita, cung
paanong pinagaling ang inaaliban nang mga demonio.

37 At ipinamanhic sa caniya nang lahat nang tauo sa

palibothbot ng lupain nang manga taga Gergesa na lumayo
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sa canila, sapagca,t^ Bila,i, puno ng malaquing tacot : at siya,i,

lumulan sa daong at nagbalic.

38 Datapua,t, namanhic sa caniya ang tauong linabasan

nang manga demonio, na maquisatna sa caniya ; datapua,t,

siya,i, pinaalis at sinabi

:

39 Magbalic ca sa iyong bahay, at ibalita mo cung gaano
calalaquing manga bagay ang guinaua nang Dios sa iyo. At
siya,i, nanao, na ibinabalita sa boong ciudad, cung gaano ang
manga bagay na sa caniya,i, gninaua ni Jesus.

Ang anac na bahaye ni Jairo ; ang lahayejig inaagasan.

40 At pagbalic ni Jesus ay sinalubong siya nang caramihan,
sapagca,t, hinihintay siya nang lahat.

41 At narito, lumapit ang isang lalaqui na ngala,i, Jairo, at

ito,i, isang puno sa sinagoga : at lumuhod sa manga paanan
ni Jesus at ipinamamanhic sa caniya na pumasoc sa caniyang
bahay

:

42 sapagca,t, may isang bugtong na anac na babaye, na
may manga labing dalauang taon, at ito,i, naghihingalo.

Datapua,t, samantalang siya,i, lumalacad ay sinisicsic siya

nang caramihan.

43 At isang babaye na inaagasang may labingdalauang taon
na, na guiimgol sa manga mangagamot ang lahat niyang
pagcabubay, at sino ma,i, ualang nacapagpagaling sa caniya,

44 lumapifc sa caniyang hcuran, at hinipo ang laylayan nang
caniyang damit ; at pagdaca,i, tumiguil ang caniyang agas.

45 At sinabi ni Jesus :
f,
Sino ang humipo sa aquin? At ng

tumatangiii ang lahat, sinabi ni Pedro at nang manga
casamahan niya : Maestro, hinihigpit at sinisicsic ca nang
caramihan.

46 Datapua,t, sinabi ni Jesus: May humipo sa aquin:

sapagca,t, naramdaman co na may umalis na bisa sa aquin.

47 At nang maquita nang babaye na siya,i, hindi nalilingid,

ay lumapit na nangangatal, at lumuhod sa harap niya at

sinaysay sa harap nang boong bayan ang dahil cung baquit

fainipo niya, at cung paanong pagdaca,i, siya,i, gumaling.

48 At sinabi ni Jesus sa caniya: Anac, pinagaling icao

nang iyong pananampalataya : yumao cang payapa.
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49 Saojantalang nagsasalita pa aiya ay luinapit ang isang

mula sa haliay ng piirio nang sinagoga, na nagsabi : Patay
iia ang anac mong babaj^e : huag mong bagabaguin ang
Maestro.

50 I)atapua,fc, nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa

caniya : Himg cang matacot: manampalataya ca lamang ai

siya,i, gagaling.

51 At nang dumating siya sa bahay, ay hindi ipinahintulot

na pumasoc ang sino man, maliban na cay Pedro, at cay
Juan, at cay Santiago, at sa ama nang dalaga at sa ina niya.

52 At tumatangis ang lahat at pinananambitanan ang
dalaga: datapua,t, sinabi niya: Hnag cayong tumangis;
sapagca,t, siya,i, hindi patay cnngdi natutulog.

53 At siya,i, tinutuya nila, sapagca,t, nalalaman patay na.

54 Datapua,t, tinangnan niya sa camay, at sumigao na
nagsabi : Dalaga magbangon ca.

55 At nagbalic ang caniyang espiritu at pagdaca,i, siya,i,

nagbangon ; at ipinagutos niya na bigyan nang pagcain.

56 At nangagtaca ang caniyang naanga magulang ; datapria,t,

ipinagbilin niya sa canila na huag sabihin canino man ang
caniyang guinaua.

Gatungculan nang lahingdalauang apostol.

9J AT TINIPON niya ang labingdalaua, at binigyan sila

nang cabagsican at capangyarihan sa lahat nang manga
demonio, at upang magpagahng ng manga saquit.

2 At sila,i, inutusang niyang ipangaral ang caharian nang
Dios, at niagpagaling sa manga may saquit.

3 At sinabi sa canila : Huag cayong magdala nang ano man
sa inyong paglalacad, cahi,t, tungcod, cahi,t, supot ng ulam,

cahi,t, tinapay, cahi,t, salapi; at huag cayong magcaroon
nang dalauang bihisan.

4 At sa alin mang bahay cayo,i, masoc, matira cayo roon,

at buhat doo,i, manao cayo.

5 At ang lahat na di tumangap sa inyo, pagalis ninyo sa

ciudad na iyon, ay ipagpag ninyo ang alaboc sa inyong manga
paa, sa patofcoo laban sa canila.
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6 At nangagsialis at nangagsiparoon sa manga bayanbayan,

na ipinangangaral ang evangelio, at nagpapagaling saan

man.

Si Herodes na tetrarca at si Juang Maminmiyag,

7 At nabalitaan ni Herodea na tetrarca ang lahat na
guinagua ; at siya,i, totoong natitilihan ; sapagca,t, sinasabi

nang ilan na si Jiia,i, nagbangon sa manga patay

;

8 at sinasabi ng manga iba na si Eh'as ay lumitao ; at

sinasabi ng manga iba na isa sa mga datibang profeta ay

lauling nagbangon.

9 At sinabi ni Herodes : Pinugutan co nang ulo si Juan

;

datapua,t, ^ sino caya ito na tungcol sa caniya,i, nababalitaan

CO ang manga gaj^ong bagay? At pinagpipilitan niyong

6iya,i, maquita.

Unang pagpaparami 7iang manga tinapay.

10 At nang bumalic ang manga apostol, ay sinabi nila sa

caniya ang labat nang manga bagay na canilang guinaua. At
sila,i, isinama niya at lumigpit sa ciudad na tinatauag na
Betbsaida.

11 Datapna,t, nang maalaman nang caramihan ay nangag-

sisunod sa caniya ; at sila,i, tinangap niya at sinasabi sa canila

tungcol sa cabarian nang Dios, at pinagagaling ang manga
nagcacailangang gamutin.

12 At nagpasimulang lumiguid ang arao ; at lumapit ang
labingdalaua, at sinabi sa caniya ; Paalisin mo ang carami-

han upang mangagsiparoon sa manga bayan at manga nayon
nang palibotlibot na ito, at manuluyan at macasnmpong
nang pagcain, sapagca,t, dito,i, tayo,i, nasa isang lugar na
ilang.

13 Datapua,t, sinabi niya sa canila : Bigyan ninyo sila nang
macacain. At sinabi nila. Uala tayo cungdi limang tinapay

at dalauang isda, cungdi cami paroroong bumili nang pagcain

nitong labat nang mga tauong ito.

14, Sapagca,t, Bila,i, may manga limang libong tano. At

(sinabi niya sa caniyang manga alagad : Pahiliguin ninyo sila

Gang pulupulutong na may tig-Iilimang puo baua,t, isa.
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15 At gayon ang guinaua nila, at pinahilig ang lahat.

16 At quiniiha niya aiig limang tinapay at ang dalauang
isda, at nacatingala sa langit, na benendicionan, at hinati ; at

ibinigay sa manga alagad upang ihayin sa caramihan.

17 At nangagsicain, at lahat ay nangabusog, at biniihat nila

ang sa camla,i, lumabis, na labingdalauang bacol na manga
pinagpirapiraso.

A7ig patotoo ni Pedro.

18 At nangyari samantalang nag-iisa siyang nananalangin,

na casama niya ang caniyang aianga alagad ; at sila,i, tina-

nong niya : i Ano ang sinasabi nang caramihan cung sino
ftCO?

19 At sila,i, stirnagot at nangagsabi : Si Juang Mamimin-
yag ; datapuat anang manga iba,i, si Elias ; at anang manga
iba,i, isa sa manga dating profeta ay muling nagbangon.

20 At sinabi niya sa canila: /;Datapua,t, cayo ano ang sabi

ninyo cung sino aco ? At sumagot si Pedro, at nagsabi : Ang
Cris.to nang Dios.

21 Datapua,t, ipinagbilin niya at ipinag-utos, na huag sabi-

din canino man ito

;

22 na sinabi : Quinacailangang magbata nang maraming
bagay ang Anac nang tauo, at itacuil nang manga mata-
tanda, at nang manga puno nang manga sacerdote at nang
manga escriba, at patayin, at muling ibangon sa icatlong

arao.

Pasanin ang cricz.

23 At sinasabi niya sa lahat : Cung ang sino man ay ibig

sumunod sa aquin, ay tumangui sa caniyang sarili, at dalhin

sa arao arao ang caniyang cruz at sumunod sa aquin.

24 Sapagca,t, ang aiag-ibig iligtas ang caniyang buhay, ay
mauaualan ; datapua,t, ang maualan nang caniyang buhay,
dahil sa aquin, ay maliligtas ang buhay,

25 Sapagca,t, <iano ang paquiquinabangin nang tauo, cung
caniyang macamtan ang boong sanglibutan, at mauala
d mapahamac ang caniyang sarili ?
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2G Sapagca,t, ang magmacahiya sa aquing at sa aquing
manga salita, icahihiya naman siya naiig anac nang tauo,

pagparito niyang sumasa caniyarig sariling calualliatiaii at sa

calnalhatian nang Ama, at nang manga santong angel.

27 Datapua,t, catotohanang sinasabi co sa inyo : May ilan

sa manga naririto, na di matiticman sa ano mang paraan
ang camatayan, bangang sa maquita nila, ang cabarian nang
Dios.

Ang pagbahagong-anyo.

28 At nangyari, nang macaraan ang may mga ualong

arao pagcatapos nang manga sabtang ito, na isinama niya si

Pedro at si Juan at si Santiago, at nanbic sa bundoc npang
manalangin.

29 At samantalang nananalangin, Sbj nagbago ang anyo
nang caniyang muc-ba, at ang caniyang manga damit ay
piimuti at nacasisilao.

30 At narito, dalauang lalaqui ay naqniquipag-nsap sa

caniya, na ang mga ito,i, si Moises at si JSbas ;

31 na napaquitang may calualhatian at nangag-uusapan
tungcol sa pagcamatay ni Jes{vs na malapit ng ganapin niya

sa Jernsalem.

32 At si Pedro at ang caniyang manga casamaban ay
nangagtutuca : datapua,t, ng sila,i, mangaguising na totoo ay

naquita nila ang caniyang calualbatian, at ang dalauang

tauong casama niya.

33 At nangyari, nang lumayo sila sa caniya, na sinabi ni

Pedro cay Jesiis ; Maestro, mabuti sa atin ang tayo,i, matira

rito, at gumaua tayo nang tatlong dampa ; isa ang sa iyo, at

isa ang cay Mois&, at isa ang cay Elia^ • na bindi nalalamau

ang caniyang sinasabi,

34» At samantalang sinasabi niya ito ay dumating ang isang

alapaap at sila,i, liHiliman at nangatacot nang sila,i, mapasoo
sa alapaap.

35 At lumabas ang isang voces sa alapaap na sinasabi : Ita

ang aquing Anac, ang acjuing hinirang: siya ang inyong

paquingan.
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36 At riang matapos ang voces, si Jesiis ay nasundoang
nag-iisa. At silaj, di umimic, at nang manga arao na yao,i,

hindi siiiabi canino man ang alin man sa mga bagay canilang

naquita.

Pagpapagaling sa isang hatang lalaquing pmahihirapan

7ig demonio,

37 At nangyari nang quinabucasan, na pagbaba nila sa

bundoc, ay sinalubong sila nang caramihan.

38 At narito, isang lalaqui sa caramihan, ay smnigao na
sinabi : Maestro, ipinamamanbic co sa iyo na iyong tingnan

ang aquing anac na lalaqui, sapagca,t, siya,i, aquing bogtong

na anac

:

39 at narito, tinatangnan siya nang isang espiritu, at siya,i,

biglang smnisigao ; at siya,i, liniliglig ano pa,t, nagbubula

ang bihig, at mabirap umalis sa caniya, at totoong siya,i,

sinasactan.

40 At ipinamanbic co sa iyong manga alagad na palayasin

siya, at hindi nila uapaalis.

41 At sumagot si Jesiis at nagsabi : j Oh manga tauong

ualang pananampalataya at tacsil ! ^ Hangang cailan

maqiiiquisama aco sa inyo at titiisin co cayo ? Dalhin rito

ang anac mo.
42 At samantalang siya,i, lumalapit, ay itinulac siya nang

demonio, at pinapangatal na mainam. Datapna,t, pinag-

Tiicaan ni Jesus ang carumaldumal na espiritu, at pinagaling

ang bata, at isinauli sa caniyang ama.
43 At nagtataca ang lahat sa carangalan nang Dios.

Datapua,t, samantalang ang lahat ay nangguiguilalas sa

lahat nang bagay na caniyang guinagaua, ay sinabi niya sa

caniyang manga alagad

:

44 Pumasoc sa inyong manga tainga ang manga salitang

ito, sapagca,t, ang Anac nang tauo aj^ ibibigay sa manga
Camay nang manga tauo.

45 I)atapua,t, hindi nila napag-uunaua ang salitang ito, at

sa canila,i, natatago upang huag nilang mapag-unaua, at

natatacot ailang magtanong sa caniya tungcol sa uicang ita
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Ang malaqtii sa caliarian nang lan^it,

46 At sa canila,], nagcarooii ng pagtatalo cung sino sa
canila ang maguigning pangulo.

47 Datapna,t, pagcaquita ni Jesus ng pag-iisip nang cani-

lang puso, ay humauac nang isang maliit na bata, at inilagay

sa caniyang siping,

48 at sinabi sa canila : Sino mang tumangap sa maliit na
batang ito sa pangalan co, ay aco ang tinatangap; at sino

mang tumangap sa aquin, ay tinatangap ang nag-ntos sa

aqnin ; sapagca,t, ang pinacamaliit sa inyong lahat, ay siyang
malaqui.

Ang hindi lahan sa inyo mj carnpi sa inyo.

49 At sumagot si Juan at sinabi : Maestro, naquita namin
ang isa na nagpapalayas nang mga demonio sa pangalan mo;
at aming ipinagbaual sa caniya ; sapagca,t, hindi sumasama
sa atin.

60 Datapua.t, sinabi sa caniya ni Jesiis : Huag ninyong
ipagbaual, sapagca,t, ang hindi laban sa inyo, ay campi sa

inyo.

Itinatacuil jiang inanga taga Samaria si Jesiis,

51 At nangyari, ng ang mga arao ay lumalapit na siya,i,

tatangapin sa itaas, na itinanao ang caniyang muc-ha upang
pumaroon sa Jerusalem,

52 at nag-utos ang manga sugo sa unahan niya : at yumao
ang manga ifco at nangagsipasoc sa isang bayan nang manga
taga Samaria upang siya,i, ipaghanda.

53 At hindi nila si^a tinangap, sapagca,t, ang muc-ha
niya,i, ang tungoj, sa Jerusalem.

54 At nang maquita ito nang manga alagad niyang si San-
tiago at si Juan, ay nangagsabi : Panginoon : (, Ibig mo na
ipag-utos nating manaog ang apoy mula sa langit at sila,i,

pugnauing gaya nang guinaua ni Elias? ,

56 Datapua,t, lumingon siya at sila,i, pinag-uicaan, at

sinabi: Hindi ninyo nalalaman cung sa ano ang espfritu

cayo.
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56 Sapagca,t, hindi naparito ang Anac nang tano npang
ipahamac ang manga buhay nang manga tauo, cungdi upang
iligtas. At sila,i, nangagsiparoon sa ibang bayan.

Cling paano a7ig pagstmod cay Jesus,

57 At sa paglalacad nila sa daan ay sinabi sa caniya nang
isa : Susunod aco sa iyo saan ca man pumaroon.

58 At sinabi sa caniya ni Jesus : Ang manga alamid* ay
may manga yungib, at ang manga ibon sa langit ay may
manga piigad ; datapua,t, ang Anac nang tano ay ualang

cahiligan ang ulo.

59 At sinabi niya sa isa : Sumama ca sa aquin. Datapua,t,

siya,i, nagsabi : Panginoon, ipabaya mo sa aquin munang
pumaroon at ilibing ang aquing ama.

60 Datapua,t, sinabi niya sa caniya : Bayaan mong ang
manga patay ay maglibing ang canilang sariling manga
patay ; datapua,t, lumacad ca at ibaljta mo ang caharian

nang Dios.

61 At sinabi naman nang isa : Sasama aco sa iyo, Pangi-

noon ; datapua,t, ipabaya mo sa aquing magpaalam muna
aco sa manga casambahay co.

62 Datapua,t, sinabi sa caniya ni Jesiis : XJala sino mang
pagbauac sa araro ay lumilingon sa licod, na may carapatan

sa caharian nang Dios.

Gahtngciilan 7iang pitongpuong alagad,

ACi AT pagcatapos nang lahat nang mga bagay na ito,

lU naghalal ang Panginoon nang pitong puo pa, at ito,i,

inutusang daladalaua, sa unahan niya, sa lahat nang ciudad

at lugar na caniyang paroroonan.

2 At sinasabi sa canila . Sagana ang aanihin, datapua,t,

cacaunti ang manga magsasaca: idalangin ng^ ninyo sa

May-ari ng aanihin, na magpadala nang manga magsasaca
sa caniyang aanihin.

• Zorra.
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8 Lumacad cayo, narito, ipinadadala co cayong tulad sa

manga anac ng tupa sa guitna nang manga lobo.*

4 Huag cayong magdala nang supot nang salapi, ng supot'

man ng tilam ng mga panyapac man, at huag cayong bumati
canino man sa daan.

6 At sa alin mang bahay na inyong pasnquin, ay sabihin

ninyo miina : Capayapaan sa bahay na ito.

6 At cung mayroon doong anac nang capayapaan, ang
inyong capayapaa,i, nananatili sa caniya * datapua,t, cung
uala ay babalic sa inyo.

7 At manatili cayo sa bahay na yaon, na canin at inumin
ang sa inyo,i, ibigay ; sapagca,t, ang nagpapagal ay carapat-

dapat sa canpahan sa caniya. Huag cayong pasa sa bahay-
bahay.

8 At sa alin man ciudad na inyong pasuquin at cayo,i,

tanga-pin, ay canin ninyo ang ihayin sa inyo

;

9 at pagalingin ninyo ang manga may saquit na naroon, at

sabihin ninyo sa canila : Lumapit sa inyo ang cabarian nang
Dios.

10 Datapua,t, cung sa ahn mang ciudad na inyong pasu-
quin ay hindi cayo tangapin, lumabas cayo sa manga daan
nito at inyong sabihin

:

11 Pati nang alaboc nang in3^ong ciudad na cumacapit sa

aming manga paa, ay ipinapagpag namin laban sa inyo:

gayon ma,i, inyong talastasin, na ang caharian nang manga
langit ay lumapit.

12 Sinasabi co sa inyo na a>ng parusayiy magaang-gaang pa
sa Sodoma sa arao na yaon, cay sa ciudad na yaon.

13
i
Sa aba mo, Corazm ! j Sa aba mo, Bethsaida ! Sapag-

ca,t, cung guinaua sana sa Tiro at sa Sidon ang manga
gauang may macapangyarihang guinaua sa inyo, maluat
na sanang nangagsisi na nangauupong may magaspang na
dam it at abo.

u Caya ng^ magaang-gaang pa ang parusa sa Tiro at

Siddn cay sa inyo sa paghuhucom.

* Isasg bftjop n» ganifiU
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15 At icao, Capernaum, i itataas ca hangang sa langit ?

icao ay ibababa hangang sa Hades.

16 Ang naquiquinig sa inyo, ay sa aqiiin naquiquinig : at

ang nagtatacuil sa inyo, ay aco ang itiiiataciiil, at ang nag-

tatacuil sa aquin, ay itinatacnil ang sa aqui,i, nag-ntos.

17 At narigagsipagbalic ang pitongpuo na nangatutua, at

sinasabi : Panginoon, pati naiig manga demonio ay sumnsuco
sa amin sa iyong pangalan.

18 At sinabi niya sa canila : Aquing naquiquita si Sataniis,

na nahuhulog na parang lintic, inula sa langit.

19 Narito, binigyan co cayo nang capangyarihan na inyong
yuracan ang manga ahas at ang manga alacdan, at ang labat

nang lacas nang caauay ; at hindi cayo maaano.
20 Gayon ma,i, buag ninyong icagalac na ang manga, espi-

ritu ay sumnsuco sa inyo, datapua,t, inyong icagalac na na-

susulat ang in3^ong manga pangalan sa langit.

21 Sa oras ding yaon ay nagalac si Jesus sa Espiritu Santo,

at sinabi : Aco,i, nagpapasalamat sa iyo oh Ama, Panginoon
nang langit at nang lupa, na iyong ilinibim ang manga bagay
na ito sa manga pantas at manga matatalinao, at ipinahayag

mo sa manga sangol
; gayon ngS Ama, sapagca,t, gayon ang

iyong minagaling sa iyong mga mata.

22 Ang lahat nang manga bagay ay ibinigay sa aquin nang
aquing Ama, at sino ma,i, hindi naquiquilala cung sino ang
Anac, cungdi ang Ama ; at cung sino ang Ama cungdi ang
Anac at yaong ibiguing pahayagan nang Anac.

23 At liningon ang caniyang manga alagad, at sinabi ng
bucod: Mapapalad ang manga matang nacacaquita nang
myong naquiquita

;

24 sapagca,t, sinasabi co sa inyo na maraming manga profeta

at manga hari ang nangaghangad na macaquita nang inyong
naquiquita, at hindi naquita; at maringig ang inyong
nariringig, at hindi narinig.

Talinhagct tungcol sa mahait na taga Samaria.

25 At narito ang isang pantas sa cautusan ay nagtindig afc

siya,i, tinutucso, na nagsabi : Maestro, ^ anong aquing gagauin
upang magmana nang ualang hangang buhay ?
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2G At siaabi ni Jesus sa caniya: ^Ano ang nasusulat sa

cautusan ? ^ Ano ang nababasa mo ?

27 At sumagot siya at sinabi : libiguin mo ang Panginoon
mong Dios nang boong puso mo, at nang boong calulua mo,
at nang boong lacas mo, at; nang boong bait mo ; at ang
iyong capua na gaya nang pag-ihig mo sa iyong sarili.

28 At sinabi niya sa caniya : Matuid ang sagot mo : gauin

mo ito at mabubnhay ca.

29 Datapua,t, siya, na ibig ipaquilala ang canij^ang cabana-
Ian, ay nagsabi cay Jesiis: (^At sino ang aquing capua
tauo?

30 At sumagot si Jesiis at nagsabi : Isang tauo,i, biimababa
sa Jerico mula sa Jerusalem ; at nahulog sa camay nang
manga tulisan, na sa caniya,i, humubad at sa caniya,i,

humampas at nangagsialis, at siya,i, iniuan halos patay

na.

31 at nagcataong bumaba sa daang yaon ang isang sacer-

dote, at nang maquita siya ay nagpatuloy nang paglacad sa

cabilang tabi.

32 At gayon din ang isang Levita, nang dumating sa lugar

na yaon, at maquita siya, ay nagpatuloy nafig paglacad sa

cabilang tabi.

33 Datapua,t, ang isang taga Samaria sa caniyang paglalac-

bay, dumating sa quinaroroonan niya, at nang siya,i, maquita,

ay nagdalang babag,

34 at lumapit sa caniya, at tinalian ang caniyang manga
sugat, at binuhusan nang langis at alac, at siya,i, isinacay sa

caniyang sariling bayop, at dinala siya sa bahay na tuluyan,

at siya,i, inalagaan.

35 At quinabucasan, ay dumucot siya nang dalauang

denario, at ibinigay sa may-ari na7ig bakay at sinabi : Alagaan

mo siya; at ang iyong aiagugol nang biguit, ay aquing

pagbabayaran sa iyo pagbalic co.

36 6 Sino, sa tatlong ito, sa acala mo, ang nagpaquilalang

capua tauo sa nabulog sa camay nang manga tulisan ?

37 At sinabi niya : Ang gumamit sa caniya nang pagcaaua.

At sinabi sa caniya ni Jesus. Hayo, at gayon din ang gauin

mo.
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Si Marta at si Maria,

88 At sa canilang paglalacbay ay pumasoc siya sa isang

bayan : at isang babaye na ang ngala,i, Marta, tinangap siya

sa caniyang bahay.

39 At siya,i, may isang capatid na tinatauag na Maria, na
umupo naman sa manga paanan ng Panginoon, at pinaqui-

quingan ang caoiyaiig uica.

40 Ngunijt, si Marta ay naliligalig sa maraming manga gaua
sa bahay ; at siya,i, Inmapit sa caniya at sinabi : Panginoon
(5 hindi mo namamasdan na pinababayaan aco nang aquing
capatid na babaye na gumauang mag-isa ? Sabihin mo ng^
sa caniya na aco,i, fculungan.

41 Datapua,t, sumagot ang Panginoon at sinabi sa caniya:

Marta, Marta, naliligalig ca, at sa maraming manga bagay ay

nagpapacapagod ca:

42 datapua,t, isang bagay ang quinacailangan : sapagca,t,

pinili ni Maria, ang magaling na babagui, na hindi aalisin sa

caniya.

Ang panalangin sa Dios.

A A AT nangyari ng siya,i, nananalangin sa isang lugar, na
1 1 pagtiguil niya ay sinabi sa caniya nang isa sa caniyang
manga alagad, Panginoon, turuan mo earning manalangin, na
gaya naman ng pagturo ni Juan sa caniyang manga alagad.

2 At sinabi sa canila : Pagca cayo,i, nanalangin, inyong
sabihin : Ama namin na nasa langit ca, sainbahin ang panga-
lan mo : dumating ang caharian mo, gauin nana ang iyong

calooban cung paano sa langit, ay gayon din naman sa lupa

:

3 ibigay mo sa amin ang amin canin sa arao arao.

4 at ipatanad mo sa amin ang manga casalanan namin,
sapagca,t, aming pinatatanad naman ang lahat nang may
manga utang sa amin : at hnag mo earning dalhin sa tucso,

cungdi iligtas mo cami sa masama.

Talinhaga tungcol sa caihigang mapa^ighagabag,

At sinabi niya sa canila : l Sino sa inyo ang magcacaroon
nang caibigan, at paroroon sa caniya sa hating gabi, at sa
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caniya,i, sasabihin : Caibigan pahiramin mo aco nang tatlong

fciiiapay

;

6 sapagca,t, cararating pang galing sa paglalacbay nang
aquiug isang caibigan at uala acong maihayin sa caniya:

7 at siya,i, mula sa loob ay sasagot at sasabihin : Huag mo
acong bagabagiiin ; nasasara na ang pinto at casama co sa

hibigan ang aquing manga anac : hindi aco macabangon at

macapagbigay ^a iyo ?

8 Sinasabi co sa inyo, na baga ma,t, di siya bumangon at

magbigay sa caniya palibbasa,i, siya,i, caibigan niya gayon
ma,i, dahil sa caniyang pagbagabag ay siya,i, magbabangon at

ibibigay ang lahat nang quinacailangan niya.

9 At sinasabi co sa inyo : Humingi cayo, at sa inyo,

ibibigay: hmnanap cayo, at cayo,i, macasusumpong

;

tumuctoc cayo, at cayo,i, bubucsan.

10 Sapagca,t, ang lahat nang humihin'gi ay tumatangap ; at

ang humahanap ay nacasusumpong ; at ang tumutuctoc ay
binubucsan.

11 <^ At aling ama sa inyo, na cung humingi ang caniyang
anac nang tinapay, ay bibigyan nang isang bato? d ng isda,

<^ at hindi isda ang ibibigay cungdi abas ?

12 CMug humingi nang itlog, (^ bibigyan caya niya siya

nang alacdan ?

13 Cung cayo ngang masasama, ay marurunong cayong
raagbigay nang mabubuting caloob sa inyong manga anac,

/,
gaano pa caya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng

Espiritu Santo sa manga nangagsisihingi sa caniya?

A7ig pusong na salita 7iang manga Fariseo.

ii At nagpapalayas siya nang isang demoniong pipi. At
naugyari paglabas ng demonio, na ang pipi ay nangusap, at

nangagtaca ang caramihan.

15 Datapua,t, sinasabi nang ilan sa canila : Sa pamamag-itan
ni Beelzebub, puno nang manga demonio, nagpapalayas siya

nang manga demonio.

16 At ang manga iba,i, nangagsisihingi nang tanda nang
langit sa caniya, na siya,i, tinutucso.
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17 Datapiia,fc, siya, palibhasa,i, nalalaQaaii aiig manga
pag-iisip nila, ay sa caiiila,i, sinabi : Ang baua,t, cahariang

nagcacabahabahagui labaii sa caniyang sarili ay magcaca-

natac-uatac; at ang isang bahay na nagcacabahabahagtd
laban sa sarili ay naguiguiba.

18 At cung si Satanas ay nagcacabahabahagui laban sa

sarili, ^paanong tatayo ang caniyang caharian? sapagca,t,

sinasabi ninyong sa pamamag-itan ni Beelzebub pinalalayas go

ang manga demonio.

19 At cung nagpapalayas aco ng manga demonio sa pama-
mag-itan ni Beelzebub, ^^sa caninong pamamag-itan nagpa-

palayas ng manga demonio ang inyong manga anac? caya

ng^ sila ang inyong maguiguing manga hucom.
20 Datapua,t, cung sa daliri nang Dios ay nagpapalalayas aco

ng manga demonio, dumating nga sa inyo ang caharian nang
Dios.

21 Pagca ang malacas na may sandata ay nagbabantay sa

caniyang sariling balisbisan, suinasa capayapaan ang caniyang

mga pag-aari.

22 I)atapua,t;, cung siya,i, datngan ng lalong malacas cay sa

caniya, at siya,i, matalo, ay cucunin sa caniya ang lahat nang
caniyang manga sandata na caniyang inasahan at ipama-

mahagui ang mga nasamsam sa caniya.

23 Ang hindi sumasaaquin ay laban sa aquin ; at ang hindi

nag-iimpoc sa aquin, ay nagsasambulat.

24 Pagca ang carumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang

tauo, ay lumalacad sa manga lugar na ualang tubig, na
hinahanap ang capahingahan, at pagca hindi masumpong ay
sinasabi : Babalic aco sa aquing bahay, na linabasan co.

25 At cung siya,i, dumating ay nasusumpongang naualis na
at nagagayacan.

20 Cung magca.gayo,i, yumayao siya at nagsasama nanj;

pito pang manga espiritu, na lalong masasama cay sa caniya,

at sila,i, pumapasoc, at tumatahan doon ; at naguiguing lalo

pang masama ang huliiig calagayan nang tauong yaon cay

sa una.

27 At nangyari na, nang sinasabi niya ang manga bagay na
ito, isang babaye sa manga casamahan, ay inilacas ang cani-
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yang voces at sinabi sa caniya : Mapalad ang tiyang sa iyo,i,

nagdala, at ang manga suso na iyong hinitit.

28 Datapua,t, sinal3i niya: Lalo nang mapapalad ang
manga naqniqm'nig nang salita nang Dios at guinaganap,

Ang tanda ni Jonas,

29 At ng maquipisan ang caramihan ay siyang nagpasi-

mulang magsalita : Ang mga tauo ngayon ay masamang
lahi : humabanap nang tanda, at bindi siya bibigyan nang
ano mang tanda, cungdi ng tanda ni Jonas.

80 Sapagca,t, cung si Jonas ay naguing tanda sa manga
taga Ninive, gayon din naman ang Anac nang tauo sa mga
tauo ngayon.

31 Magbabangon ang reina nang Timugan sa pagbuhucom
nacasaraa ng manga tauo ngayon, at sila,i, babatnlan

;

sapagca,t, siya,i, naparitong galing sa manga uacas nang lupa,

upang paquingan ang carunungan ni Salomon: at narito,

ang isang lalo pa cay Salomon ay naririto.

32 Magbabangon sa paghubucom ang manga tauo sa Ninive
na casama ng mga tauo ngayon at ito,i, bahatulan nila

:

sapagca,t, ang mga yaon ay nangagsipagsisi, sa pangangaral
ni Jonas, at narito, ang isang biguit cay Jonas ay naririto.

Ang ilao nang catauan.

33 Sino ma,i, pagcasindi ng ilao ay hindi inilalagay sa lugar

na tago, cabi,t, sa ilalim nang salop ; cungdi sa ilaoan, upang
maquita nang nangagsisipasoc ang ilao.

34 At iyong mata ang ilao nang catauan mo : cung malinis

ang iyong mata, ang boong catauan mo naman ay puspos ng
liuanag ; datapua,t, cung marami, ang catauan mo riama,i,

puspos ng cadiliman.

35 Tingnan mo ng^ cung ang ilao na sumasaiyo ay cadili-

man.
36 Caya ng^ cung ang boong catauan mo ay puspos ng

liuanag, na ualang alin mang babaguing madilim, ay ito,i,

lubos na mapupuspos ng liunag na gaya ng pagliuanag sa iyo

ng ilaoang may liuanag na maningning.
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Tinupulaan ni Jesus ang manga escriba at manga fa?'isco.

37 At samantalang siya,i, nagsasalita ay ipinamai3bic sa

caniya naiig isang fariseo na cumaing casama niya : at siya,i,

pumasoc at naupo sa diilang.

38 At nang maquita nang fariseo, ay Dagtaca na siya,i, hiiidi

muna naghugas bago ciimain.

39 At sinabi sa caniya nang Panginoon : Ngayon cayong
manga fariseo ay nangaglilinis ng dacong labas nang copa at

nang pingan ; datapua,t, ang loob ninyo,i, puno nang panlu-

lupig at casam-an.

40 Cayong manga haling, ^ ang gumaua nang dacong labas,

ay di baga gumaua naman ng dacong loob ?

41 Gayon man, ilimos ninyo ang inyong macacaya ; at

narito, ang lahat ng bagay ay malilinis sa inyo.

42 I)atapua,t, j sa aba ninyo, manga fariseo ! na inyong
sinisingil ang icapuong bahagui nang yerbabuena, at nang
ruda, at ng lahat nang pananim ; at pinababayaan ninyo ang
paghucom at ang pagsintang at/on sa Dios. Dapat ngang
gauin ang manga ito at hnag pabayaang di guinagaua ang iba.

43
i
Sa aba ninyo manga fariseo! sapagca,t, inj^'ong inibig

ang manga pangalong upoan sa manga sinagoga, at ang
manga pagpugay sa manga plaza !

44
i
Sa aba ninyo ! sapagca,t, cayo,i, tulad sa manga libinga-

ng hindi naquiquita, at di nalalaman nang manga tauong
lumalacad sa ibabao.

45 At sumagot ang isa sa manga pantas sa cautusan, at

sinabi sa caniya: Maestro, sa pagsasabi mo nito, ay cami
naman ay iyong pinupulaan.

46 At sinabi niya : j Sa aba ninyo naman manga pantas

sa cautusan ! sapagca,t, inyong ipinapasan sa manga tauo ang
manga pasang mahirap dalhin, at hindi ninyo hinihipo nang
isa sa inyong mga daliri ang manga pasan.

47
i
Sa aba ninyo ! sapagca,t, inyong itinatayo ang manga

libingan nang manga profeta, at ang mga ito,i, pinatay ng
inyong manga magulang.

48 Cayo ng^,i, mga sacsi at sumasang-ayon sa manga gaua
nang inyong manga magulang ; sapajgca,t, pinatay ng mga
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ito ang mga yaon at itinatayo ninyo ang canilang manga
lihingan.

49 Gaya iiga, sinabi naman nang carunuiigan nang Dios

:

Magpapadala aco sa canila iig manga profeta at manga
apostol : at ang ilan sa canila ay canilang papatayin at pag-

uiisiguin

;

50 upang bingin sa mga tauo ngayon ang dugo nang
labat nang manga profeta, na ibinnbos mula nang lalangin

ang sanglibutan

;

^ 51 mula sa dugo ni Abel, bangang sa dugo ni Zacarias, na
namatay sa pag-itan nang altar at nang Santuario : tunay,

Binasabi co sa inyo na bibingin sa manga tauo ngayon.

52
i
Sa aba ninyo, manga pantas sa cautusan ! sapagca,t,

inalis ninyo ang susi nang carunungan : Hindi cayo pumasoc,

at inyong sinansala ang mga piimapasoc.

53 At paglabas niya roon ay nangagpasimula ang manga
escriba at manga fariseo na bigpitan siya nang mainam, at

aquitin siyang magsalita nang maraming bagay

:

54 na siya,i, inaabangan, upang macabuli sa caniyang bibig

ng ano man.

^ SA G ANITO, ng magcacatipon ang maraming libolibong

Ifci tauo ano pa,t, nagcacayapacan ang isa,t, isa ay siya,i,

nagpasimulang magsalita sa caniyang manga alagad muna

:

Mag-ingat cayo sa levadura nang manga fariseo, napauang
pagpapaimbabao.

2 Datapua,t, ualang bagay na natatacpan na bindi maba-
hayag ; d libim na bindi malalaman.

3 Caya nga, ang sinabi ninyo sa cadiliman ay maririnig sa

caliuanagan ; at ang sinabi ninyo nang bulong sa manga silid,

ay ipagsisigauan sa mga bubungan.

Cung sino ang dapat catacutam,,

4 At sinasabi co sa inyo, manga caibigan co ; huag cayong
matacot sa manga pumapatay nang catauan, at pagcatapos

ay uala nang magagaua.
5 Datapua,t, ituturo co sa inyo cung sino ang inyong

catatacutan ; catacutan ninyo yaons pagcaalis nang buhay,
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ay may capaiigyarihang magbulid sa infierno ; tiinay, sinasabi

CO sa inyo : Siya ninyong catacutan.

6 ^, Hindi baga ipinagbibili ang limang maya sa halagang
dalauang cuarta ? at isa man sa canila ay hindi nalilimntan

sa harapan nang Dios.

7 Datapua,t, pati nang manga buhoc sa inyong nlo ay
panang bilang na lahat. Huag cayong matacot: cayo,i,

mahalaga cary sa maraming manga maya.
8 At sinasabi co sa inyo na ang lahat na cumilala sa aquin

sa harap nang manga tauo, ay quiquilalanin naman siya

nang Anac nang tauo sa harap nang manga angel nang
Dios;

9 datapua^t, ang magtatua sa aquin sa harap nang manga
tauo, ay itatatua sa harap nang manga angel nang Dios.

10 At ang lahat na raagsalita ng salitaiig laban sa Anac
nang tauo, ay ipatatauad, datapua,t, ang magsalita nang
capusungan laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatauad.

11 At pagca cayo,i, iharap sa manga sinagoga at sa manga
puno, at sa manga may capangyarihan, huag cayong magalaala
cung paano 6 cung ano ang inyong isasagot 6 cung ano ang
inyong sasabihin

;

12 sapagca,t, ituturo sa inyo nang Espiritu Santo sa eras

ding yaon ang inyong dapat sabihin.

Taliiihaga tungcol sa hali7ig na mayaman.

13 At sinabi sa caniya nang isa sa caramihang sumusunod
sa caniya : Maestro, sabihin mo sa aquing capatid na
bahaguinan aco nang mana.

14 I)atapua,t, sinabi niya sa caniya: Lalaqui, ^sino ang
naglagay sa aquin hucom 6 taga paghati sa inyo ?

15 At sinabi niya sa canila : Magmasid cayo at cayo,i,

mag-ingat sa lahat nang casaquiman, sapagca,t, ang buhay
nang tauo ay hindi sa casaganaan nang manga pag-aaring
tmatangquilic.

16 At sinaysay sa canila ang isang talinhaga, na sinabi

:

Ang halamanan nang isang tauong mayaman, ay namumunga
i^ sagaua

;
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17 at iniisip niya sa caniyang sarili, na sinasabi :
l,
Ano ang

gagauin co, sapagca,t, uala acong mapaglagyan nang aquing
manga iiiani ?

18 At siiiabi niya : Ito ang gagauin co : iguiguiba co ang
aquing manga baiigan, at gagaua aco nang lalong malalaqui

;

at doon co ilalagay ang lahat nang aquing manga butil, at

ang aquing manga pag-aari.

19 At sasabihin co sa aquing calulua : Calulua, marami cang
pag-aari na iingatan sa maraming taon ; magpahingalay ca,

cumain ca, uminom ca, matua ca.

20 Datapua,t, sinabi sa caniya nang Dios : Haling, hihingin

sa gabing ito ang iyong calulua : at ang inihanda mo ^ mapapa
canino caj^a ?

21 Ganito ng^ ang nagpapacayaman sa ganang caniyang
sarili, at hindi mayaman sa Dios.

Aug caligaUgan sa paiiiuinuliay.

22 At sinabi sa caniyang manga alagad : Caya ng^ sinasabi

CO sa inyo, huag cayong magalaala sa inyong pamumubay,
cung ano ang inyong cacanin, at cabi,t, sa inyong catauan,
cung ano ang inyong daramtin.

23 Sapagca,t, ang buhay ay higuit cay sa pagcain, at ang
cafcauan ay higuit cay sa damit.

24 Masdan ninyo ang manga ouac, na hindi nangaghahasic,
at hindi gumagapas, na ualang bangan at ualang camalig ; at

sila,i, pinacacain nang Dios. ^^Gaano ang calac-han n^ng
cahalagahan ninyo cay sa manga ibon ?

25 6 ^^ sino sa inyo, ang sa pag-aalaala ay macapagdaragdag
nang isang sico sa caniyang taas ?

26 Cung hindi ng^ ninyo magaua ang lalong maliit, ^ baquit
nangag-aalaala cayo tungcol sa manga ibang bagay ?

27 Masdan ninyo ang manga lirio, cung paano ang canilang
paglaqui: hindi nangagpapagal at hindi sumusulid; gayon
ma,i, sinasabi co sa inyo na cahi,t, si Salomon man sa lahat

ng caniyang carangalan, ay hindi nagdamifc na gaya nang isa

sa mga ito.

28 Nguni,t, cung pinararamtan nang Dios ng ganito ang
damo sa parang, na ngayon ay buhay at quinabucasan ay
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igagatong sa calan, <^gaano pa caya cayo manga cacannti

ang pananampalataya ?

29 At hiiag ninyong pagsicapan cung aiio ang inyong
cacanin at cung ano ang inyong iinomin ; at hnag cayong
magalinlangan ang inyong bait.

30 Sapagca,t, ang lahat nang manga bagay na ito hinahanap
nang manga bayan sa sanglibutan ; datapua,t, talastas nang
inyong Ama na inyong quinacailangan ang manga bagay na
ito.

31 Datapua,t, hanapin ninyo ang caharian nang Dios ; at

idaragdag sa inyo ang manga bagay na ito.

32 Huag cayong matacot munting cauan, sapagca,t,

minamagaling nang inyong Ama na sa inyo,i, ibigay ang
caharian.

33 Ipagbili ninyo ang inyong manga pag-aari, at cayo,i,

maglimos
; gumaua cayo sa ganang inyo nang manga supot

na hindi naluluma ; cayamanan sa manga langit na liindi

nagcnculang, na doo,i, hindi dumarating ang tulisan, at hindi

naninira nang bucboc.

34 Sapagca,t, cung saan naroon ang inyong cayamanan,
doon naman doroon ang inyong puso.

Talinliaga ttingcol sa aliping maingat.

35 Bigquisan ninyo ang inyong manga bayauang, at inyong

sindihan ang inyong manga ilaoan.

36 At maquiuangis cayo sa manga tauong nangaghihintay

sa canilang panginoon, cung siya,i, babahc nang galing sa

casalan; upang cung siya,i, dumating, at tumoctoc pagdaca,i,

mabucsan nila siya.

37 Mapapalad yaong manga aliping cung dumating ang
panginoon ay maratnang nangagpupuyat ; catotohanang

fiinasabi co sa inyo, na mabibigquis sa caniyang sarili at sila^i,

pauupoin sa dulang, at lalapit, at sila,i, paglilingcuran niya.

38 At cung siya,i, dumating sa icalauang vigilia,* at cung
dumating sa icatlo, at masundoan sila sa gayon, ay mapa-
palad ang manga yaon.

* Yigiiia, isa sa apat na bahagui ng gabi.
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39 Datapiia,t, talastasin ninyo, na cung maalaman nang
puno nang sambahayan cnng anong oras darating ang tulisan,

siya,i, magpnpuyat at hindi pababayaang tibagnin ang cani-

yang bahay.

40 Cayo naman ay mangagsihanda ; sapagca,t, sa oras na
hindi ninyo iniisip, ang Anac nang tauo ay paririto.

41 At sinabi ni Pedro : Panginoon, ^ sinasabi mo ang
talinhagang ito sa amin, 6 sa lahat naman ?

42 At sinabi nang Panginoon : (, Sino nga baga ang catiua-

lang tapat at matalino, na pagcacatiualaan nang caniyang
panginoon ng caniyang sambahayan, upang sila,i, bigyan ng
canilang ncol na pagcain sa capanahonan ?

43 Mapalad ang aliping cung dumating ang panginoon ay
maratnang gayon ang guinagaua.

44. Catotohanang sinasabi co sa inyo na sa caniya,i, ipagca-

catinala ang lahat niyang pag-aari.

45 Datapua,t, cung sabihin nang aliping yaon sa caniyang
puso: Nalalaon ang pagdating nang aquing panginoon, at

magpasimulang bugbuguin ang manga alilang lalaqui at ang
n^anga alilang babaye, at cumain at uminom, at malasing

;

46 darating ang panginoon nang aliping yaon sa arao na di

niya hinihintay, at sa oras na hindi nalalaman, at siya,i,

pacapapaloin at isasama ang caniyang bahagui sa manga di

tapat na looh.

47 At ang aliping nacaalam nEjng calooban nang caniyang
panginoon, at hindi naghanda, at hindi gumaua alinsunod sa

calooban nang panginoon ay papaluing mainam.
48 Datapua,t, ang hindi nacaalam, at gumaua nang manga

bagay na carapatdapat sa manga palo, ay papaluin ng
caunti : at sa canine mang marami ang ibinigay, marami ang
hihingin sa caniya ; afc sa marami ang ipinagcatiuala, lalo

nang marami ang hihingin.

Inilagay ni Jesus ang apoy at ang pagtatalo sa lupa.

49 Aco,i, naparito upang maglagay ng apoy sa lupa: ^at
ano pa ang ibig co, cung nagningas na ?

50 Datapua,t, aco,i, may isang binyag upang ibinyag sa

aquin, at
j
gaano ang aquing hapis hangang sa magauap

!
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51 Iniisip baga niiiyo na iico,i, naparito upang magbigay
ng capayapaan sa Inpa ? Sniasabi co sa inyong hindi, cungdi
bagcus pagcabaliabahagui

:

52 sapagca,t, mula ngayon ay magcacabahabahagui ang
lima sa isang bahay ; tafclo laban sa dalaua, at dalaua laban
sa tatlo.

53 Sila,i, mangagcacabahabahagui ang ama,i, laban sa

anac na lalaqui, at ang anac na lalaqui ay laban sa ama ; ang
ina,i,laban sa anac na babaye, at ang anac na babaye ay laban
sa caniyang ina ; ang bianang babaye ay laban sa caniyang
maniigang na babaye, at ang manugang na babaye ay laban
sa caniyang bianang babaye.

Ang manga tanda nang manga panalion,

54. At sinasabi naman sa caramihan : Pagca naquiqaita
ninyong lumalabas sa calunuran ang dilim, agad ninyong
sinasabi : Uulan, at gayon ang nangyayari.

55 At cung bnmibihip ang timog, sinasabi ninyo : Magca-
caroon ng init na nacasusunog, at nangyayari.

66
i
Cayong manga mapagpaimbabao ! Marnnong cayong

snmiyasat nang anyo nang langit at nang lupa : at (^ baquit di

ninyo nalalamang siyasatin ang panahong ito ?

57 At (^
baquit hindi ninyo hatulan sa inyong sarili cmig alin

ang matuid ?

58 Sapagca,t, samantalang pumaparoon ca sa hncom na
easama mo ang iyong caauay, gauin mo ang macacaya sa

daan upang macaligtas ca sa caniya, baca sacali dalhin ca niya

sa bucom, at ibigay ca nang hucom sa alguacil, at ipasoc ca

nang alguacil sa bilangoan.

59 Sinasabi co sa iyo na hindi ca lalabas doon, hangang sa

mabayaran mo ang catapustapusang beles.

A7ig pagpatay sa manga taga Galilea, at ang torre

nang Siloe,

A AT sa panahon ding ito ay doroon ang ilan na nagsabi sa

lU caniya tungcol sa manga taga Galilea, na ang dugo nang
manga ito,i, iiiiUalo ni Pilato sa manga hayin nila.
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2 At siya,i, sumagot at sinabi sa canila : ^ Inaacala baga
ninyo na ang manga taga Galileang ito, dahil sa nangagbata
ng manga bagay na ito, ay higuit ang pagcamacasalanan cay

sa lahat nang manga taga Galilea ?

3 Sinasabi co sa inyo: Hindi; datapua,t, cung hindi cayo
magsisi ay mamamatay cayong lahat sa gayon ding paraan.

4 O yaong labingualo, na nagdaganan at pinatay ng torre

sa Siloe, ^ inaacala baga ninyo na higuit ang canilang manga
utang cay sa lahat nang manga tauong nananahan sa Jeru^

salem?
5 Sinasabi co sa inyo: Hindi, datapua,t, cmig di cayo

mangagsisi, ay mamamatay cayong lahat nang gayon din.

Talinhaga timgcol sa higuera na di nagbuhunga,

6 At sinabi ang talinhagang ito. Isang tauo ay may isang

higuerang natatanim sa caniyang uvasan, at naparoong
humanap nang bunga niyaon, at ualang nasumpungan.

7 At^inabi sa nag-aalaga nang uvasan : Narito, tatlong

taon nang pumaparito acong humahanap nang bunga sa

higuerang ito, at uala acong masumpungan: putulin mo;
^ baquit pa nacasisiquip sa lupa ?

8 At sumagot siya at sinabi sa caniya : Panginoon : paba-
yaan mo muna sa taong ito, hangang sa aquing hucayan sa

palibot, at lalagyan co nang pataba

;

9 at cung pagcatapos magbunga, at/ mabuti, datapua,t,

cung hindi ay puputulin mo.

Pagpapagaling sa isang babayeng Imnpo,

10 At siya,i, nagtuturo sa isang sinagoga nang arao ng
sabado.

11 At narito, ang isang babaye na may ^^piritu nang saquit

na may labing-ualong taon na, at totoong baluctot, at hindi

macaunat sa ano mang paraan.

12 At nang siya,i, maquita ni Jesus, ay tinauag siya, at

sinabi sa caniya : Babaye, hgtas ca na sa iyong saquit.

13 At ipmatong ang canij^ang manga camay sa babaye^ at

pagdaca,i, siya,i, umunat, at pinuri ang Dioa.



214 SAN LUCAS 13.

14 At ang puno nang sinagoga, dala ng cagalitan sapagca,t,

si Jesils ay nagpagaling sa sabado, ay sumagot at sinabi sa

caramiban : May anim na arao na ang mga tauo,i, dapat
gximaua : sa manga arao ngang ito cayo,i, pumarito at cayo,i,

pagalingin, at huag sa arao nang sabado.

16 Datapua,t, sinagot siya nang Panginoon at sinabi

:

Cayong manga mapagpaimbabao, (^.bindi baga qninacalagan
ang baua,t, isa sa inyo sa sabado ang caniyang vacang lalaqiii

6 ang caniyang asno sa cacanan at dinadala upang painomin ?

16 At ang babayeng itong anac ni Abraham, na tinalian ni

Satanas sa loob nang labing-ualong taon, (^ hindi baga dapat
calagan ng taling ito sa arao nang sa1)ado ?

17 At samantalang sinasabi niya nang manga bagay na ito,

ay nangapahiya ang lahat nang caniyang manga caauay : at

lumiligaya ang boong caramiban dahil sa lahat nang manga
malualhating bagay na caniyang gm'naua.

Manga talinhaga hingcol sa butil nang mostaza at sa

levadura.

18 At sinabi : {^ Sa ano tulad nang caharian nang Dios, at

sa ano co itutulad ?

19 Tulad sa butil nang mostaza, na quinuha nang isang

tauo, at isinabog sa caniyang balamanan; at sumibol, at

naguing isang malaquing cahoy, at sumisilong sa manga
sanga nito ang manga ibon sa langit.

20 At sinabi niya uli : ^ Sa ano co itutulad ang caharian

nang Dios ?

21 Tulad sa levadura na quinuha nang isang babaye, at

itinago sa tatlong tacalan nang harina, hangang sa ito,i,

umasim na lahat.

Ang pintuang ntaqtivpot.

22 At siya,i, naglalacad na nagtuturo sa manga ciudad at

manga bayan, at naglalacbay sa Jerusalem.

23 At sinabi sa caniya nang isa: Panginoon, ^cacaunti

baga ang manga naliligtas ? At sinabi niya sa canila

:
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24 Magpilit cayong pumasoc sa pintuang maquipot ; sapag-

ca,t, sinasabi co sa inyo na marami ang mangagsisicap na
pumasoc, at hindi mangyayari.

25 Cung macatindig na ang puno nang sambahayan, at

sarhan ang pinto, at magpasimiila cayong tumayo salabas, at

tumuctoc sa pintuan, na sabihin: Panginoon, bucsan mo
cami; at siya,i, sumagot at sabihin sa inyo: Hindi co cayo

naqiiiquilala cung cayo,i, taga saan
;

26 cung magcagayo^i, pasisimulaan ninyong sabihin : Cumain
cami at uminom sa barap mo, at nagturo ca sa aming manga
lansangan

;

27 at sasabihin niya : Sinasabi co sa inyo na hindi co cayo
naquiquilala cung cayo,i, taga saan : lumayo sa aquin cayong
lahat na manga gumagaua nang casam-an.

28 Diyan na ang pagtangis, at ang pagngangalit nang
manga ngipin, cung maquita ninyo si Abraham, at si

Isaac, at si Jacob, at ang lahat nang manga profeta sa

caharian nang Dios, at cayo,i, palalayasin.

29 At magsisipangaling sa Silanganan at sa Calunuran, at

sa Timugan at sa Hilagaan, at mangagsisiupo sa caharian

nang Dios.

30 At narito, may mga huling maguiguing una at may mga
unang maguiguing huh

;

Ang piutos ni Jesus cay Herodes,

31 Nangagsidating nang oras ring yaon ang ilang fariseo,

na nangagsabi sa caniya: Pumanao ca, at umahs ca rito,

sapagca,t, ibig cang patayin ni Herodes.

32 At sinabi niya sa canila : Pumaroon cayo, at inyong
sabihin sa alamid na yaon: Narito, nagpapalayas aco nang
manga demonio, at nagpapagahng ngayon at bucas, at aco,i,

malulubos sa icatlong arao,

33 Gayon ma,i, dapat lumacad aco ngayon, at bucas, at sa

macalaua ; sapagca,t, hindi mangyayari na ang profeta,i,

mamatay sa labas nang Jerusalem.

34
i
Oh Jerusalem, Jerusalem ! na pumapatay sa manga

profeta, at bumabato sa mga iuuutusan sa cauiya : j macailang
imbig cong tipunin ang iyong manga anac, gajra BanginahiBg
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manoc sa caniyang sariling manga sisiu sa ilalim nang cani-

yang manga pacpac, at aayao ca !

35 Narito, sa inyo,i, iniiuang ualang ano man ang inyong
bahay ; at sinasabi co sa inyo : Hindi ninyo aco maquiquita,
hangang sa inyong sabihin : Mapalad ang pumaparito sa

pangalan nang Panginoon.

14

Fagpapagaling sa isang namamaga.

AT NANGYARI pagpasoc niya sa bahay nang isa sa

mga puno nang manga fariseo isang sabado, npang
cumain nang tinapay, na binabantayan nila siya.

2 At narito, sa caniyang harapan ay may isang lalaquing

namamaga.
3 At pagsagot ni Jesits, ay nagsalita sa manga pantas sa

cautnsan, at sa manga fariseo, na sinabi : ^ Nararapat baga d
hindi na magpagaling cung sabado ?

4 Datapua,t, sila,i, hindi umimic. At siya,i, tinangnan
niya at siya,i, pinagaling, at pinaaHs.

5 At sinabi niya sa canila : ^ Sino caya sa inyo ang cung
magcaroon ng asno 6 vacang lalaqui na mahnlog sa balon
at pagdaca,i, hindi cucunin cahi,t, arao nang sabado?

6 At hindi macasagot sila sa caniya sa manga bagay na ito.

Talinhaga tungcol sa manga pa7igtdong upoan at ang

manga inanyayahan.

7 At sinabi niya ang isang tahnhaga sa mga inanyayahan
lig mamasdan niya na canilang pinipili ang mga pangulong
upoan na sinabi sa canila

:

8 Pagca inaanyayahan ca nino man sa casalan, huag cang
umupo sa pangulong upoan ; baca ay mayroong siyang
anyayahang lalong mahal cay sa iyo,

9 at lumapit yaong naganyaya sa ij^o at sa canila at sabihin
sa iyo : Bigyan mong lugar ito, at cung magcagayo,i, magpa-
simula cang mahiya na mapalagay ca sa cahulihuhhang
ipoan.

10 Datapua,t, pagca inaanyayahan ca, ay pumaroon ca, at

imupo ca sa cahulihulihulihang lugar; upang pagca cung
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diimatirig ang naganyaya sa iyo, ay sa iyo,i, sabihin : Caibigan

paroon ca pa sa unahan : cung roagcagayOji, magcacarooti ca

nang capurihaii sa harap nang lahat sa manga casama mong
umiiupo sa dulang.

11 Sapagca,t, ang lahat na nagmamataas ay mabababa: at

ang nagpapacababa ay matataas.

12 At Binabi naman sa naganyaya sa caniya : Pagca
4^iiiDagaua ca ng piguing sa tanghali d sa gabi, ay huag mong
taiiaguin ang iyong manga caibigan, 6 ang iyong manga
capatid 6 ang iyong manga camag-anac 6 ang maya3^amang
capit-bahay, baca icao ay canila namang anyayahan, at

gantihin ca.

13 Datapua,t, cung magpipiguing ca, ay anyayahan mo
ang manga mahihirap, ang manga pincao, ang manga pilay,

ang manga bulag,

14 at maguiguing mapalad ca, sapagca,t, uala silang sucat

icaganti sa iyo ; sapagca,t, gagaiitihin sa iyo sa pagcabuhay
Da mag-uli nang manga banal.

Talinhaga tungcol sa malaquing piguing,

15 At nang marinig ito nang isa sa manga nacaupong
casama niya sa dulang, ay sinabi sa caniya : Mapalad ang
cacain nang tinapay sa caharian nang Dios.

16 Datapua,t, sinabi ni Jesus sa caniya : Gumaua ang isang
tauo nang isang malaquing piguing at inanyayahan niya ang
marami.

17 At sa oras nang paghapon ay inutusan ang caniyang
alipin na sabihin sa manga inanyayahan: Pumarito cayo,
Bapagca,t, nahahanda na nang lahat,

18 At ang lahat ay nagpasimulang mangagdahilan na may
pagcacaisa. Sinabi nang una sa caniya : Bumili aco nang
isang buquid, at nacacailangan cong umalis at tingnan

;

ipinam.amanhic co sa iyo na tangapin mo ang dahilan co.

19 At sinabi nang isa : Bumili aco nang limang magcatuang
na vacang lalaqui at paroroon aco upang ticman, ipinama-
manhic co sa iyo na tangapin mo ang dahilan co.

20 At sinabi nang isa : 5ago acong cacacasal, at caya ngl^

hindi aco macap^roroon, ^
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21 At dumatmg ang alipin, at ipinagbigay alara ang manga
bagay na ito sa caniyang panginoon. Nang magcagayon, sa

galit nang puno nang sambahayan ay sinabi sa caniyang
alipin : Puinaroon cang madali sa mga lansangan at sa manga
daang maquiqnipot nang ciudad, at dalhin mo rito ang manga
mabihirap, ang manga pincao, at manga balag, at manga
pilay.

22 At sinabi nang alipin : Panginoon, nagana ang ipinag-utos

mo, at mayroon pang lugar,

23 At sinabi nang panginoon sa alipin : Pumaroon ca sa

manga daan at sa manga bacooran, at pilitin mo silang

pnmasoc, upang mapnno ang aquing bahay.

24 Sapagca,t, sinasabi co sa inyo, na alin man sa manga
tauong inanyayaban ay di macatitiquim ng aquing hapnnan.

Talinhaga tungcol sa paghahanda.

25 At lubhang maraming tauo ay nangagsisama sa caniya

;

at siya,i, lumingon at sa canila,i, sinabi

:

26 Oung ang sino ma,i, pumaparito sa aquin at Hindi

napopoot sa caniyang sariling ama, at ina, at asaua, at manga
anac, at manga capatid na lalaqui, at manga capatid na
babaye at sampuo sa caniyang sariling bubay naman, ay
hindi maaring maguing alagad co.

27 Sino mang bindi nagdadala ng caniyang sariling cruz at

sumusunod sa aquin, ay bindi maaaring maguing alagad co.

28 Sapagca,t, ^ alin sa inyo, ang cung ibig magtayo nang
torre, ay hindi muna uupo at bibilangin ang magugugol, cung
mayroon maipagtatapos ?

29 Baca cung mailagay rdya ang pinagtitibayin at hindi

matapos, ang lahat nang macaquita ay magpasimulang siyaj,

libaquin,

30 na sabihing : Nagpasimula ang tauong ito na magtayo
at hindi natapos.

31
c',
O alin ang hari, na cung sasalubungin sa pagbabaca

ang ibang hari hindi muna uupo at magtatanong cung maca-
haharap siya na may ang sampuong libo sa dumarating m
laban sa caniya na may dalauampuong libo ?
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32 6 cnng hindi samantalang malayo pa ang isa, ay
mag-iiutos siya nang isang sngo, at ipamamanhic ang mga
cailaiigan ang pagcacasundo.

33 Caya ng^, sino man sa inyo na hindi mag-iuan ng lahat

niyang tinatangqiiiUc, ay di maaring maguing alagad co.

34 Mabuti nga ang asin ; datapiia,t, ang asin man cung
turaabang, l ano ang ipagpapaalat ?

35 Uala ng carapatan sa Inpa, cahi,t, sa taptman nang
dumi ; itinatapon sa labas. Ang may paqiiinig na ipaquiquinig

ay maquinig.

Talinhaga timgcol sa tupa at tungcal sa peseta na

nangauala,

A R AT LUMALAPIT sa caniya ang lahat nang manga
lU maniningil ng buis at manga macasalanan upang
maquinig sa caniya.

2 At nagbubulong-bulungan ang mga fariseo at gayon din

ang manga escriba, na sinasabi : Tinatangap nito ang manga
macasalanan, at sumasalo sa canila.

3 At sinabi sa canila ang talinhagang ito na sinasabi

:

4 i Aling tauo sa inyo ang cung mayroong sandaang tupa,

at mauala ang isa sa canila, ay hindi iniiuan ang siyamnapuo
at siyam sa ilang, at hinahanap ang nauala, hangang sa

masumpungan ?

5 At pagca nasumpungan niya ay pinapasan niyang
natutua sa caniyang balicat.

6 At pagdating niya sa babay, ay titiponin niya ang
caniyang manga caibigan at manga capit-bahay niya, na
sinasabi sa canila : Maquipagcatua cayo sa aquin, sapagca,t,

nasumpungan co ang aqinng tupa na nauala.

7 Sinasabi co sa inyo na sa gayo,i, nagcacaroon pa nang
galac sa langit dahil sa isang macasalanang magsisi, cay sa

siyamnapuo at siyam na banal na di nagcacailangang magsisi.

8^0 alin ang babaye na may sampuong peseta, cung
mauala ng isang peseta, ay hindi magsisindi nang isang ilaoan

at uinaualisan ang bahay, at hinahanap na masicap hangang
ia masumpungan niya ?
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9 At pagca nasumpungan niya, ay tinitipon ang manga
caibigan at manga capit-bahay na sinasabi : Maquipagcatua
cayo sa aquin, sapagca,t, nasumpungan co ang peseta na
nauala sa aquin.

10 Sa gayOji, sinasabi ca sa inyo, na may galac sa harapan
nang manga angel nang Dios, dahil sa isang macasalanang
magsisi.

Talinhaga ttmgcol sa alibughang anac,

11 At sinabi niya: May daluang anac ang isang lalaqui

:

12 at sinabi sa caniyang ama ng bunso sa canila : Ama

:

ibigay mo sa aquiti ang cabahagui nang cayamanang namicol

sa aquin : at binahagui niya sa canila ang caniyang pagcabu-

13 At hindi nacaraan ang marammg arao, tinipong lahat ang

ganang caniya nang anac na bunso, at naglacbay sa malayong

bayan, at doo,i, sinira ang caniyang cayamanan sa tamasang

pamumuhay.
14 At nang magugol nang lahat ay nagearoon ng isang

malaquing pagcacagutom sa lupaing yaon, at siya,i, nagpasi-

mulang culangin.

15 At pumaroon at nanirahan sa isa manga tagaroon sa

lupang yaon, na siyang nag-utos sa caniyang manga parang,

upang magalaga nang manga baboy.

16 At ibig sana niyang mabusog nang manga ipa na

quinacain nang manga baboy ; sino ma,i, ualang nagbigay

sa caniya.

17 Datapua,t, nang siya,i, macapag-isip ay sinabi : \ Hang
manga alila nang aquing ama ang may saganang lumalabis

na pagcain, at aco rito,i, namamatay nang gutom !

18 Magtitindig aco, at paroroon sa aquing ama, at aquing

sasabihin sa caniya : Ama, nagcasala aco laban sa langit at

laban sa iyo

;

19 hindi na aco carapatdapat na tauaguing anac mo ;
gauin

mo acong parang isa sa iyong manga alila.

20 At siya,i, nagtindig at pumaroon sa caniyang ama.

Patapua,t, samantalang nasa malayo pa siya ay natanauan n^
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siya nang caniyang am a, at nagdalang habag, at tumacbo at

niyacap siya sa liig, at siya,i, hiiiagcan.

21 At sinabi nang anac sa caniya : Ama, nagcasala aco

laban sa langit at laban sa iyo ; hindi na aco carapatdapat na
tauaguing anac mo.

22 Datapua,t, sinabi nang ama sa caniyang manga alipin

:

Cunin ninyong madali ang lalong mabnting damit, at

damtan ninyo siya, at lagyan ninyo ng singsing ang caniyang
Camay, at manga panyapac ang caniyang manga paa

;

23 cunin ninyo ang matabang batang vaca, at inyong
patayin, at cumain tayo, at magcatna

:

24 sapagca,t, patay na ang anac cong ito, at buhay na mnli

;

siya,i, nauala, at nasnmpungan. At sila,i, nangagpasimulang
magcatna.

25 At nasa bnquid ang anac niyang panganay ; at nang
ito,i, bumalic, at lumapit sa bahay, siya,i, narinig ng musica

at ng sayauan.

26 At tinauag niya ang isa sa manga alipin, at itinanong

cung aiio yaon.

27 At sinabi nang alipin sa caniya : Dumating ang capatid

mo ; at pinatay nang iyong ama ang matabang vacang bata,

dabil sa siya,i, tinangap na ligtas at mabuti.

28 I)atapua,t, nagalit sij^a, at aayao pumasoc, at lumabas
ang caniyang ama at ipinamamanhic sa caniya na pumasoc.

29 Datapua,t, siya,i, sumagot at sinabi sa caniyang ama

:

Narito, mahabang panahong nang C{ita,i, pinaglilingcuran, at

cailan ma,i, hindi co sumuay sa iyong utos, at cailan ma,i,

hindi mo aco binigyan nang isang maliit na cambing upang
ipagcafcua co sa aquing manga caibigan

:

30 datapua,t, nang dumating itong iyong anac na umubos
ng iyong pagcabuhay sa manga dalahira, ipinagpatay mo
siya nang matabang vacang bata.

31 At sinabi nang ama sa anac : Anac, icao ay palaguing

nasa aquin, at iyo ang lahat ng aquin.

32 Datapua,t, dapat magcatna at magsaya tayo, sapagca,t,

patay na ang capatid mong ito, at muling bnhay ; nauala, at

nasundoan.
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Talinhaga tungcol sa catiualang lilo.

A D AT SINABI naman niya sa caniyang manga alagad

:

lU May isang tauong mayaman na may isang catiuala, at

ito,i, isinumbong sa caniya na nagsisira nang caniyang
manga pag-aari.

2 At tinauag siya at sa caniya,i, sinabi : <? Ano ito na
nabalitaan co tungcol sa iyo ? Magbigay sulit ca nang iyong
pagcacatiuala, sapagca,t, hindi ca iia maaaring maguing
catiuala pa.

3 At sinabi nang catiuala sa caniyang sarili : ^ Anong
gagauin co, sapagca,t, inaalis sa aquin nang panginoon co

ang pagcacatiuala ? Magducal na^ig lupayi, uala acong caya,

magpalimos, naliihiya aco.

4 Ipinasiya co ang gagauin, upang pagcaalis co sa pagcacati-

uala, ay tangapin aco ng mga tauo sa canilang ^^anga
bahay.

5 At i]g tauaguin niya. ang baua,t, isa sa manga mayufcang
sa caniyang panginoon, ay sinabi sa una : (j Gaano ang utang
mo sa aquing panginoon ?

G At sinabi niya : Isang daang tacal na langis. At sinabi

sa caniya. Abutin mo ang iyong casulatan, at maupo cang
madali at isulat mong limangpuo.

7 Pagcatapos ay sinabi niya sa isa : i At icao gaano ang
utang mo ? At sinabi niya : Isang daang tacal na trigo.

Sinabi niya sa caniya : Abutin mo ang iyong casulatan at

isulat mong ualong puo.

8 At pinuri nang caniyang panginoon ang lilong catiuala,

sapagca,t, siya,i, gumauang may catalinuan, sapagca,t, ang
manga anac ng sanglibutang ito ay matatalino cay sa manga
anac nang ilao sa canilang sariling lahi.

9 At sinasabi co sa inyo: Maquipag-ibigan cayo sa

pamamag-itan ng cayamanan nang casam-an, upang cung
cayo,i, magculang ay cayo,i, tangapin sa manga ualang hang-
ang tahanan.

10 Ang mapagtapat sa cacaunti, ay mapagtapat din naman
sa marami ; at ang di banal sa cacaunti ay di rin naman
banal sa marami.
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11 Cung cayo ng^,i, di naguing mapagtapat sa masamang
cayamanan : ^ sino ang magcacatiuala sa inyo nang manga
tunay na cayamanan ?

12 At cungdi cayo naguing mapagtapat sa cayamanan
nang iba, ^ sino ang sa inyo,i, magbibigay nang ganang inyo ?

13 Alin mang alipin ay hindi macapaglilingcod sa dalauang
panginoon, sapagca,t, 6 capopootan niya ang isa at iibiguin

ang icalaua, d di caya,i, magtatapat sa isa at pauaualang
halaga ang icalaua. Hindi cayo macapaglilingcod sa Dios
at sa cayamanan.

Ang capangyarihan nang cautusan.

14 At ang manga fariseo na pauang maibignin sa salapi ay
naquiquinig ng lahat nang manga bagay na ito at siya,i,

tinutuya nila.

15 At sinabi niya sa canila : Cayo ang nagaariiig banal sa

inyong sarili sa mata nang manga tauo ; datapua,t, naquiqui-

lala nang Dios ang inyong manga puso; sapagca^t, ang
dinadaquila nang manga tauo, sa mata nang Dios ay casuclam-
suclam.

16 Ang cautusan at ang manga profeta ay nanatili hangang
cay Juan : mula noo,i, ang evangelio ng caharian nang Dios
ay ipinangangaral, at ang baua,t, isa ay pumasoc doon sa

pilitan.

17 Nguni,t, lalo pang magaang ang mangauala ang langit

at ang lupa, cay sa. magculang ang isa sa cudlit nang
cautusan.

18 Sino mang ihiualay ang caniyang asaua at pacasal sa

iba, ay gumagaua ng pangangalunya, at ang pacasal sa

bahayeng inihiualay nang caniyang asaua ay gumagaua ng
pangangalunya.

Talinhaga tungcol sa tauong mayamaii at tungcol sa

duC'Jiang si Ldzaro,

19 May isang tauong mayaman, at siya,i, nagdaramit nang
purpura, at mainam na damit, at sa arao-arao ay cumacain
nang sagana.
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20 At isang puliibi na ang pangala,i, Lazaro, lipOG iiang

manga sugat, ay inilalagay sa caniyaBg pintuan,

21 at naghahangad na pacanin ng manga mumo na nanga-
huhulog, sa dnlang nang mayaman ; at lumalapit pati ng
manga aso at hinihimuran ang caniyang manga sugat.

22 At nangyari na namatay ang pulubi, at siya,i, dinala

nang manga angel sa sinapnpunan ni Abraham, at namatay
naman ang mayaman, at inilibing.

23 At sa Hades ay itinaas niya na nasa mga dusa ang
caniyang manga mata, at naquita sa malayo si Abraham, at

si Lazaro na nasa caniyang sinapnpunan.

24 At siya,i, sumigao, at sinabi : Amang Abraham, maaua
ca sa aquin, at utiisan mo si Lazaro, upang itubog niya

sa ttibig ang dulo nang caniyang dahri, at palamiguin ang
aqning dila ; sapagca,t, naghihirap aco sa alab na ito.

25 Datapua,t, sinabi ni Abraham : Anac, alalahanin mo
na icao ay tmnangap ng mga mabubuting bagay mo sa

iyong pamumuhay, at si Lazaro namaj, manga masasamang
bagay datapiia,t, ngayon siya,i, inaaho dini, at icao ay nasa

cahirapan.

26 At bucod sa lahat nang ito,i, may isang malaquing
banging nacalagay sa pag-itan amin at inyo, npang hindi

mangyari ang manga mag-ibig lumipat bnhat dini hangang
sa inyo, at npang ualang macahpat mula diyan hangang sa

amin.

27 At sinabi niya : Ipinamamanhic co nga sa iyo, ama, na
utusan mo siya sa bahay nang aquing ama

;

28 sapagca,t, may limang capatid aco; upang sa canila,i,

patotohanan niya baca naman sila,i, pumarito sa lugar na ito

nang cahirapan.

29 Datapua,t, sinabi ni Abraham ; Naroroon sa canila si

Moists at ang manga profeta ; sila,i, paquingan nila.

30 At sinabi niya : Hindi, amang Abraham, datapua,t, cang
sino man mula sa manga patay ay pumaroon sa canila, sila,i,

mangagsisisi.

31 At sinabi sa .caniya 7ii Abraham : Gung di nila pinaqui-

quingan si Moists at ang manga profeta ay hindi rin mahihi-
cayat sila, cung magbangon ang sino man sa manga patay.



SAN LUCAS 17. 225

Tungcol sa manga masasamang uliran, sa pagpapatauad
sa manga caruahaguinan at sa hisa ng caittusan.

Ang ualang cabuluhang m^anga alipin.

ATJ AT SINABI niya sa caniyang manga alagad. Hindi
ll mangyayari na di dumating ang manga pagcacadahi-

lanan ng pagcatisod, datapua,t, j sa aba niyaong panggali-

ngan

!

2 Mabiiti pa sa caniya cung bitinan ang caniyang liig ng
isang guilingang bato at siya,i, ihaguis sa dagat, cay sa siya,i,

magpatisod sa isa sa manga maliliit na ito.

3 Mag-ingat cayo sa inyong sarili : Cung magcasala ang
iyong capatid, pag-uicaan mo ; at cimg siya,i, magsisi, pataua-

rin mo.
4 At cung macapitong magcasala sa isang arao laban sa

iyo, at macapitong magbalic sa iyo, at sabihin : Pinagsisisi-

han CO
;
patauarin mo siya.

5 At sinabi nang manga apostol sa Panginoon : Dagdagan
mo ang pananampalataya namin.

6 At sinabi nang Panginoon : Cung magcaroon cayong
pananampalatayang casinglaqui nang isang butil na mostaza,

sasabihin ninyo sa cahoy na sicomorong ito : Mabunot ca, at

matanim ca sa dagat ; at cayo,i, tatalimahin.

7 Datapua,t, ^,sino sa inyo ang may isang aliping nagaa-

raro 6 nag-aalaga nang tupa, na pagbabalic na galing sa

buquid ay magsasabi sa caniya: Parito ca agad at maupo
ca sa dulang?

8 f.
At hindi sasabihin muna sa caniya : Ipaghanda mo aco

nang mahahapunan, at magbigquis ca, at paglingcuran mo
aco hangang sa aco,i, macacain at macainom : at pagcatapos

ay cacain ca at iinom ?

9 i Nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagca,t, guinaua

ang iniutos sa caniya ?

to Gayon din naman cayo, pagca nagaua na ninyo ang
lahat nang bagay na sa inyo,i, iniutos inyong sabihin: Manga
aliping ualang cabuluhan cami; guinaua namin ang dapat

naming gauin.
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Pagpapagaling sa sampuong leproso,

11 At nangyari samantalang siya,i, napasasa Jerusalem, na
nagdaraan siya sa pag-itan nang Samaria at nang Galilea.

12 At sa pagpasoc niya sa isang bayan, ay sinalubong

siya nang sampuong lalaquing may lepra, na nagsitiguil sa

malayo.

13 At inilacas nila ang canilang mga voces at sinabi : Jesiis,

Maestro, maaua ca sa amin.

14 At pagcaquita niya sa canila, ay sinabi sa eanila: Puma-
roon cayo, at cayo,i, paquita sa manga sacerdote. At nang-

yari, na samantalang pumaparoon, ay pauang nangagsi-

linis.

15 At isa sa canila, nang mamasid na siya,i, gumaling,

uagbalic, na pinupuri ang Dies nang malacas na voces

;

16 at siya,i, nagpatirapa sa caniyang manga paanan, at

napasasalamat sa caniya ; at ito,i, taga Samaria.

17 At sumagot si Jesiis at sinabi : ^ Hindi baga ang sam-
puOji, ang luminis ? ^ Datapna,t, nahan ang siyam ?

18 I,
Ualang nagbalic upang magpuri sa Dios cungdi itong

taga ibang lupa ?

19 At sinabi niya sa caniya: Magtindig ca, at yumao ca;

iniligtas ca nang iyong pananampalataya.

Tungcol sa higlang pagparito nang caharian nang Dios,

20 At sa tanong nang manga fariseo, cung cailan darating

ang caharian nang Dios, ay sinagot niya sila, at sinabi

:

Hindi paparito ang caharian nang Dios na mapagquiquita

;

21 at hindi sasabihin: Narito 6 naririyan: sapagca,t, narito,

ang caharian nang Dios ay sumasainyo.

22 At sinabi niya sa manga alagad : Darating ang mga
arao na iibiguin ninyong maquita ang isa sa manga arao

nang Anac nang tauo, at hindi ninyo maquiquita.

23 At sasabihin sa inyo : Naririto, naririyan ; huag cayong
HmaUs, huag cayong sumunod sa canila,

M Sapagca,t, gaya sa quidlat na pagquislap buhat sa isang

panig nang silong nang langit, ay naghliuanag hangang sa
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cabilang panig nang silong ng langit, gayon din naman ang
Anac nang tauo sa caniyang caarauan.

25 Datap-aa,t, dapat muna na siya,i, magbata ng maraming
bagay, at itacuil nang manga tauo ngayon.

26 At gaya ng nangyari ng manga arao ni Nod, ay gayon
din naman ang mangyayari sa manga arao nang Anac nang
tauo.

27 Nangagsisicain, nangagsisiinom, napacacasal, ipinacaca-

sal, hangang sa arao na pumasoc sa daong si No6 ; at duma-
ting ang paggunao at nilipol silang lahat.

28 Gayon din naman cung paano ang nangyari nang ma-
nga arao ni Lot : nangagsisicain, nangagsisiinom, nangagsisi-

bili, nangagbibili, nangagtatanim, nangagtatayo nang bahay:
29 datapua,t, nang arao na umalis sa Sodoma si Lot, ay

amulan mula sa langit nang apoy at azufre, at nilipol silang

lahat

:

30 gayon din naman ang 7nangyayari sa arao na ang Anac
nang tauo ay mahayag.

31 Sa arao na iyon, ang sumasabubungan, at nasa bahay
ang caniyang manga pag-aari, ay huag manaog upang cani^

yang cunin : at ang sumasabuquid ay gayon din huag umoui.
32 Alalahanin ninyo ang asaua ni Lot.

33 Sino mang magsicap iligtas ang caniyang buhay ay ma-
uaualan; datapua,t, ang maualan nang buhay aymaiingatanita

34. Sinasabi co sa inyo na sa gabing yaon ay dalaua ang
sasa isang hihigan ; ang isa,i, cucunin, at ang isa,i, iiuan.

35 Magcasamang guiguiling ang dalauang babaye ; cucunin
ang isa, at ang isa,i, iiuan.

36 Mapapasabuquid ang dalaua ; ang isa,i, cucunin at ang
isa,i, iiuan.

87 At sumagot sila at sinabi sa caniya : ^ Saan, Panginoon ?

At sinabi niya sa canila : Cung saan naroon ang catauan ay
doon din naman magcacatipon ang manga lauin.

Talinhaga tungcol sa licong hucmn.

>I0 AT SINABI niya sa canila ang isang talinhaga upang
10 ituro na sila,i, dapat manalanging palagui at huag mang-
lupaypay,
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2 at sinabi : May isang hucom sa isang ciudad, na hindi

natatacot sa Dios, at hindi iguinagalang ang tauo.

3 At sa ciudad na yaon ay mayroong isang babayeng bao,

at ito,i, lumalapit sa caniyang madalas at sinasabi : Iganti

mo aco sa aqning caaiiay.

4 At siya aayao na may ilang arao ; datapua,t, pagcatapos

ay sinabi sa caniyang sarili : Baga man di aco natatacot sa

Dios, at di gumagalang sa tauo,

6 gayon man, sapagca,t, liniligalig aco nang baong ito ay
igaganti co siya, npang huag na acong bagabagiain nang
capaparito.

6 At sinabi nang Panginoon : Paquingan ninyo ang sina-

sabi nang hucom na lico.

7 ^Atdi baga igaganti nang Dios ang caniyang manga
hinirang na sumisigao sa caniya sa arao at gabi, at siya,i,

may pagpapahinohod sa canila ?

a Sinasabi co sa inyo na sila,i, madali gaganti niya.

Gayon ma,i, pagparito nang Anac nang tauo,
i^
macacasum-

pong caya siya nang pananampalataya sa lupa ?

. Talinhaga iungcol sa farirxo at sa manimngil ng buis,

9 At sinabi naman ang talinhagang ito sa manga umaasa
sa canilang sarili na sila,i, manga banal, at pinauaualang

halaga ang manga iba

:

10 nanhic sa templo ang dalauang tauo upang manalangin

:

ang isa,i, fariseo at ang isa,i, maniningil ng buis.

11 Patindig na nananalangin sa caniyang sarili ang fariseo,

Bang ganito : Dios, pinasasalamatan cata na hindi aco gaya
nang manga ibang tauo, manga manglulupig, manga lico,

manga mapangalunya, 6 hindi man lamang aco gaya nang
maniningil ng buis na ito.

12 Macalaua acong nagaayuno sa isang lingo ; nagbibigay

aco nang icapuo nang lahat cong quinacamtan.

13 Datapua,t, ang maniningil ng buis na nacatayo sa

malayo aayao na itaas man lamang ang manga mata sa

langit, cungdi dinadagucan ang caniyang dibdib na sinasabi

:

Dios, icao ay mahabag sa aquing macasalanan.
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14 Sinasabi co sa inyo na umoui ang tauoiig ito sa caniyang
bahay na iiiaaring banal cay sa isa : sapagca,t, sino maug
nagmainapuri sa caniyang sarili ay mabababa : datapua,t,

ang nagpapacababa ay pupurihin

:

Binabasbasan ni Jesus ang manga sa%gol,

15 At dinadala naman nila sa caniya ang canilang manga
sangol, upang caniyang hipuin sila; datapua,t, pagcaquita

nito nang manga alagad ay sila,i, sinauay.

IG Datapna,t, tinauag sila ni Jesus at sinabi : Pabayaan
ninyong lumapit sa aquin ang manga maliliit na bata, at

hiiag ninyo silang pagbaualan ; sapagca,t, sa manga gayon
ang caharian nang Dios.

17 Catotohanang sinasabi co sa inyo : Sino mang hindi

tangapin ang caharian nang Dios na gaya nang isang maliit

na bata ay hindi papaspc doon sa ano mp;ng paraan.

Aug hinatang mayaman.

18 At tinanong siya nang isang puno at sinabi : Mabuting
Maestro, <^ano ang aquing gagaiiin upang magmana ng
ualang hangang buhay ?

19 At sinabi sa caniya ni Jesus : (^ Baquit mo tinatauag aco

na mabuti? uala sino mang mabuti cungdi isa, ang Dios

lamang,

20 Talastas mo ang manga utos : Huag cang mangalunya,

Huag cang pumatay, Huag cang magnanacao, Huag cang

magpapatotoo sa di tunay, Igalang mo ang iyong ama at ang
iyong ina.

21 At sinabi niya : Guinanap co ang lahat nang ito buhat

pa sa aquing cabataan.

22 At nang marinig ito ni Jesus ay sinabi sa caniya : May
caculangan pa sa iyong isang bagay ; ipagbili mo ang lahat

mong tinatangquilic, at ipinamahagui mo sa manga duc-ha,

at magcacaroon ca nang cayamanan sa langit, at pumarito

ca, sumunod ca sa aquin.

23 Datapua,t, nang marinig niya ito, siya,i, namanglao
nang mainam, sapagca,t, siya,i, totoong mayaroan.
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24 At nang maquita siya ni Jesiis ay sinabi : j Pagcahirap-
hirap na macapasoc sa caharian nang Dios ang manga may
manga cayamanan

!

26 Sapagca,,fc, aiagaan pa sa isang camello ang pumasoc sa

butas nang isang carayom, cay sa isang mayamanan ang
pumasoc sa caharian nang Dios.

26 At sinabi nang manga nacaringig nito :
f, Sino ng&. caya

ang macaliligtas ?

27 Datapua,t, sinabi niya : Ang mga bagay na di mang-
yayari sa manga tauo ay may pangyayari sa Dios.

28 At sinabi ni Pedro : Narito, iniuan namin ang aming
sarili at sumunod sa iyo.

29 At sinabi niya sa canila : Catotohanang sinasabi co sa
inyo : Uala sino mang nag-iuan nang bahay, d asana, 6 mga
capatid, 6 mga magulang, 6 manga anac, daliii sa caharian
nang Dios,

30 na di tatangap nang lalong marami sa panahong ito, at

sa panahong darating, ay nang ualang hangang buhay.

Hinuhulaan ni Jesus ang caniyang man§a Mrap,

31 At pinalapit niya sa caniya ang labingdalaua, at sa

canila,i, sinabi : Narito piimapanhic tayo sa Jerusalem, at ang
lahat nang manga bagay na isinulat nang manga profeta, ay
magaganap sa Anac nang tauo

:

32 ^pagca,t, siya ibibigay sa manga gentil, at siya,i,

aalimurahin, at lalapastanganin, at luluraan

:

33 at canilang papaluin at papatayin siya : at sa icatlong

arao ay muli siyang magbabangon.
34 At hindi nila napag-unaua ang aUn man sa manga bagay

na ito, at ang salitang ito ay natatacpan sa canila, at hindi
nila napagtalastas ang sinasabi.

Ang bulag sa Jericd,

36 At nangyari na, nang nalalapit na siya sa Jericd, isang
bulag ay nacanpo sa tabi nang daan at nagpapalimos.

m At nang marinig ang nagdaraang maraming tano, ay
itinanong niya cung ano yaon.
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37 At sinabi nila sa caniya na nagdaraan si Jestis na taga

Nazaret.

38 At siya,i, nagsisigao, na sinasabi : Jesus, icao na anac ni

David, maaua ca sa aquin.

39 At ang manga nangunguna, sinauay siya upang huag
siyang maingay ; datapua,t, siya,i, lalo nang sumisigao : Icao

na anac ni David, maaua ca sa aquin.

40 At si Jesus ay tumiguil at ipinag-utos na dalhin sa caniya

:

at paglapit niya ay itinanong niya sa caniya.

41
<i
Anong ibig mo na sa iyo,i, gauin co ? At sinabi niya

;

Panginoon, ang aco,i, macaquita.

42 At sinabi sa caniya ni Jesus : Macaquita ca, pinagaling

ca nang pananampalataya mo.
43 At pagdaca,i, nacaquita, at sumunod sa caniya na pinu-

puri ang Dios; at pagcaquita nito nang boong bayan ay
nagpuri sa Dios.

8i Zaqueo na maniningil n^ bids,

A A AT SIYA,I, pumasoc at nagdaran sa Jericd.

Iv 2 At narito, isang lalaqui na cung tauaguin ay Zaqueo;
at siya,i, isa sa manga puno nang manga maniningil ng buis,

at siya,i, mayaman.
3 At pinagpipilitang maquita si Jesiis cung sino caya, at

hindi mangyari dahil sa maraming tauo, sapagca,t, Biya,i,

pandac.

4 At tuinacbo sa unahan, at naiihic sa isaug cahoy na
tinatauag na sicomoro upang maquita siya, sapagca,t, mag-
daraan sa daang yaon.

5 At nang dumating si Jesiis sa lugar na iyon, ay Biya,i,

tumingala at sinabi sa caniya : Zaqueo, magmadali ca, at

manaog ca; sapagca,t, ngayon ay dapat acong tumuloy sa

bahay mo.
6 At siya,!, nagmadali, at nanaog at siya,i, tinangap na may

galac.

7 At nang maquita ito, ay nangagbubulongbulong ang
lahat, na sinasabi: Siya,i, nasoc upang tumuloy sa isang

tauong macasalanan.
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8 At si Zaqueo, nagfcindig, at sinabi sa Panginooii : Narito,

Paiiginoon aiig calahati naing aquing manga pag-aari ay
ibinibigay co sa manga duc-ba, at cung sacali,t, nacasingil

acong may daya ng ana man sa canino man, ay isinasauli co

nang macaapat.
9 At sinabi sa caniya ni Jesus : Dumating sa babay na ito

ngayon ang pagcaligtas, sapagca,t, siya,i, anac din naman ni

Abraham.
10 Sapagca,t, ang Anac nang tauo ay naparito upang

hanapin at iligtas ang nauala.

Talinhaga tmigcol sa sanipiiong mina.*

11 At samantalang pinaquiquingan nila ang manga bagay
na ito, ay idinagdag niya at sinabi ang isang talingbaga,

sapagca,t, siya,i, malapit na sa Jerusalem ; at sapagca,t, cani-

lang iniisip 3ia pagdaca,i, paquiquita ang cabarian nang Dios.

12 Sinabi ng^ niya : Isang mahal na tauo ay naparocn sa

isang malayong lupa, upang tumangap ng isang cabarian, at

magbalic.

13 At tinauag niya ang sampuo sa caniyang manga alipin,

at binigyan sila nang sampuong mina, at sinabi sa canila:

Mangalacal cayo hangang sa aco,i, dumating.

u Datapua,t, quinapopootan siya nang caniyang manga
cababayan, at ipinahabol siya sa sugo, at sinabi : Aayao cami
na icaOji, maghari pa sa amin.

16 At nangyari, nang siya,i, mub'ng magbalic, na matan-
gap na ang cabarian, na ipinatauag sa caniyang harapan ang
manga aliping yaon na binigyan piya nang salapi, upang
maalaman niya cung gaano ang canilang tinubo sa panga-
ngalacal.

16 At dumating sa harapan niya ang una at sinabi

:

Panginoon, nagtubo ang iyong mina nang sampuong mina
pa.

17 At sinabi niya sa caniya : Mabuti, mabaifc na alipin

;

sapagca,t, nagtapat cang sa cacaunti, magcaroon ca nang
capangyarihan sa sampuong ciudad.

• Tfttlongpuong pieo.
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18 At dumating ang icalaua at sinabi : Panginooxi, iiagtubo

aiig iyong mina ng limang mina.

19 At siiiabi naman ni^^a sa caniya : Magcaroon ca naman
ng capangyarihan sa limang ciudad.

20 At dumating ang isa at sinabi : Panginoon, narito, ang
iyong mina, na aquing itinago sa isang panyo,

21 sapagca,t, natacot aco sa iyo, sapagca,t, icao ay tauong
mabagsic

;
quinuouha mo ang hindi mo inilagay, at guinaga-

pas mo ang hindi mo inihasic.

22 Sinabi niya sa caniya : Masamang alipin : sa sariling

bibig mo cata hinahatulan. Nalalaman mo na aco,i, tauong
mabagsic, na cumucuha co ng di co inilagay, at gumagapas
ng di CO inihasic.

23 Cung gayOji, ^ baquit hindi mo inilagay ang salapi co

sa banco, at aco sa aquing pagbalic ay macahingi pati nang
paquinabang ?

24 At Binabi niya sa manga nahaharap : Alisin ninyo sa

caniya ang mina, at ibigay ninyo sa may sampuong mina.

25 At sinabi nila sa caniya : Panginoon, siya,i, may sam-
puong mina.

26 Sinasabi co sa inyo : na bibigyan ang sino mang mayroon

;

datapua,t, ang uala, sampuo ng caniyang tinatangquilic ay

aalisin sa caniya.

27 Gayon nia,i, yaong aquing manga caauay na aayao na
aco,i, maghari sa canila ay dalhin ninyo rito, at patayin ninyo

sila sa harapan co.

Maltialhatmg pagpasoc 7ii Jesus sa Jerusalem.

28 At nang masabi niyang gayon, ay nagpapatuloy siyang

pumanhic sa Jerusalem.

29 At nangyari, pagdating sa malapit sa Betphag^, at sa

Betania, sa bundoc na tinatauag na bundoc ng mga Olivas,

na inutusan niya ang dalaua sa caniyang manga alagad,

30 at sinabi : Puraaroon cayo sa catapat na bayan, at

pagpasoc ninyo roon, ay inyong masusumpungan ang isang

nacataling pollino, na hindi pa nasasacyan nang sino mang
tauo : calaguin ninyo siya at dalhin ninyo siya rito.
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31 At cnng may tnmanong sa inyo : <? Baquit ninyo
quinacalag ang pollino? ganito ang inyong sasabihin:

Quinacailaiigan nang Panginoon.

32 At nangagsiparoon ang manga inutusan, at nasumpu-
ngan ayon ga sinabi niya sa canila.

33 At nang quinacalag nila ang poUino, ay sinabi sa canila

ng mga may-ari nito : i Baquit quinacalag ninyo ang pollino ?

34 At sinabi nila : Quinacailangan nang Panginoon.

35 At dinala nila mig pollino cay Jesus ; at inilagay nila

ang canilang manga damit sa ibabao nang pollino at isinacay

nila si Jestis sa ibabao.

36 At samantalang siya,i, lumalacad ay inilalatag nila ang
canilang manga damit sa daan.

37 At nang nalalapit na, sa pagbaba sa bundoc nang mga
'Oliva, ang lahat nang caramihang manga alagad, ay nangag-
pasimulang magalac at magpnri sa Dios nang malacas na
voces, dahil sa lahat nang manga gauang macapangyarihan
na canilang naquita

;

38 at sinasabi : Purihin ang Hari na pumaparito sa ngalan
nang Panginoon ; capayapaan sa langit at calualhatian sa

manga cataasan.

39 At ilan sa manga fariseo mula sa caramihan ay nangag-

sabi sa caniya : Maestro, pag-uicaan mo ang iyong manga
alagad.

40 At sumagot siya, at sinabi : Sinasabi co sa inyo na cung
bindi mangagsiimic ang manga ito ang manga bato,i, sisigao.

41' At nang dumating sa malapit, ay naquita niya ang
ciudad, at tinangisan,

42 at sinabi : j At icao naman cung naqnilala mo sana sa

ftrao na ito ang mga bagay na nauucol sa iyo7ig capayapaan !

datapua,t, ngayo,i, natatago sa iyong manga mata.

43 Sapagca,t, darating sa iyo ang manga arao, na baba-

curan ca nang ctita nang manga caauay mo, at, cucubctibin

ca, at gulguipitin ca sa magcacabicabila,

44 at ilulugso ca sa lupa, at ang manga anac mo na nasa

loob mo, at sa iyo,i,'hindi sila mag-iiuan ng bato sa ibabao

nang capua hato ; sapagca,t, hindi mo naquilala ang panahon
nang sa iyo,i, pagdal£U>.
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Paglilinis nang templo.

45 At pagpasoc niya sa templo, ay pinasimulang itaboy sa

labas ang manga nangagbibili,

46 at sinasabi sa canila : Nasnsnlat : At ang aquing bahay
ay maguiguing babay na panalanginan, datapua,t, giiinaua

ninyong yiingib nang manga magnanacao.
47 At nangangaral arao arao sa templo. Datapua,t, ang

manga pnno nang manga sacerdote, at ang manga escriba, at

ang manga pangulo sa bayan ay nagsisicap na siya,i, patayin.

48 At di nila masimdnan cnng ano ang canilang magagana,
sapagca,t, natitignilan ang boong bayan sa paqniquinig sa
caniya.

Talinhaga ttmgcol sa hinyag ni Jzian,

QA AT NANGYAEI ng isa sa manga arao samantalang
uU tinuturnan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral

ang evangelio, na nangagsilapit sa caniya ang manga puno
nang manga sacerdote, at ang manga escriba, sampuo nang
manga matatanda,

2 at siya,i, quinausap nila at sinabi: Sabihin mo sa amin,

^sa anong capangyarihan gainagaua mo ang manga bagay

na ito "f 1,6 sino ang nagbigay sa iyo nang capangyarihang ito

?

3 At siya,i, sumagot, at sinabi sa canila : Tatanungin co

naman cayo nang isang salita ; at sabihin ninyo sa aqnin :

4 Ang binyag ni Juan, i ay mnla baga sa langit 6 sa

manga tauo ?

5 At canilang pinagbubulaybulay sa canilang sarili, at

sinasabi : Cung sabihin natin : Mula sa langit, ay sasabihin

niya : ^; Baquit, hindi ninyo siya pinanampalatayahan ?

6 Datapua,t, cung sabihin natin : Mula sa manga tauo

;

ay babatohin tayo nang boong bayan, sapagca,t, sila,i,

naniniuala na si Juan ay profeta.

7 At nangagsisagot, na hindi nila nalalaman cung saan

mula.

8 At sinabi sa canila ni Jesus : Hindi co rin naman sasa-

bihin sa inyo cung sa anong capangayarihan guinagaua co

ang manga bagay na ito.
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Talinhaga hmgcol sa manga tampalasang magsasaca.

9 At siya,i, nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinba-

gang ito: Nagtanim ang isang tauo nang isaiig uvasan at

pinanpahan sa manga magsasaca, at napasa ibang bayang
mahabang panahon.

10 At sa capanahunan, ay nag-utos siya nang isang alipin

sa manga magsasaca, upang siya,i, bigyan nila ng bmiga
nang uvasan : datapua,t, hinampas siya nang manga mag-
sasaca, at pinaouing ualang dala.

11 At nag-utos pa ng ibang alipin ; at ito nama,i, canilang

hinampas at inalimura, at pinaouing ualang dala.

12 At nag-utos pa siya ng icatlo, at canila ring sinugatan

ito at pinalayas.

13 At sinabi nang may-ari nang uvasan: <? Anong gagauin
CO ? aquing uutusan ang pinacamamahal cong anac : marahil
ay itOji, igalang nila.

14 Datapua,t, nang maquita siya nang manga magsasaca,

ay nangagsang-usapan at sinasabi: Ito ang magmamana

;

atin siyang patayin upang ang mana ay maguing atin.

15 At pinalayas nila siya sa labas nang uvasan, at pinatay

siya (^Ano nga caya ang gagauin sa canila nang may-ari
nang uvasan ?

IG Paroroon at pupucsain ang manga magsasacang ito at

ibibigay ang uvasan sa manga iba. At nang marinig nila

ito, ay sinabi nila :
i
Huag nauang mangyari

!

17 I)atapua,t, caniyang tinitigan sila, at sinabi :
f,
Ano ng^

baga itoiig nasusulat

:

Ang bato na pinaualang halaga nang manga nagtatayo
nang hahayt Ang siya ring nagurng pangulo sa panuloc ?

18 Sine mang maliulog sa ibabao nang batong yaon, ay
madudurog ; datapua,t, sino mang caniyang malagpacan ay
caniyang pangangalating parang alaboc.

Ang ucol sa bids.

19 At pinagsisicapan siyang hulihin sa eras na yaon ng
manga escriba at nang manga puno nang manga sacerdote,
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at sila,i, natatacot sa bayari : sapagca,t, napag-unaua nila na
dinabi niya ang talinhagang ito laban sa canila.

20 At siya,i, binabacayan nila at nangag-utos nang manga
titic na pauang magpapaconuaring manga banal, upang siya,i,

mabuH sa caniyang salita, at nang siya,i, maibigay sa pag-

casacop at capangyariban nang gobernador.

21 At canilang itinanong sa caniya, at sinabi : Maestro,

nalalaman namin na icao ay nagsasabi at nagtutmro nang
matuid, at hindi ca nagtatangui ng tauo; cungdi itinaturo

mo ang catotohanan nang daan sa Dies.

22 (^ Catuiran bagang cami ay bumuis cay C&ar, 6 hindi ?

23 Datapua,t, naquilala niya nang canilang lalang at sinabi

Ea canila

;

24 Magpaqaita cayo sa aquin nang isang salapi.
i,
Canino

ang larauan at ang nasusulat dito ? At sinabi nila : Cay
Cdsar.

25 At sinabi niya sa canila : Cung gayo,i, bayaraan ninyo

cay Cdsar ang cay Cdsar, at sa Dios ang sa Dios.

26 At sila,i, di nacaliuli sa salita sa harap nang bayan ; at

sila nanguilalas sa caniyang sagot at hindi nangagsiimic.

Ang manga Saduceo at ang pagcahuhay na mag-uli.

27 At may lumapit sa caniyang ilan sa manga saduceo, na

nangagsisipagsabi na ualang pagcabuhay na mag-uli ; at cani-

lang itinanong sa caniya,

28 at sinabi : Maestro, isinulat sa amin ni Moisfe, na cung

ang capatid na lalaqui nang sino man ay mamatay na may
asaua, at siya,i, ualang anac, ay cunin ng caniyang capatid

ang asaua, at bigyang binbi ang caniyang capatid.

29 Mayroon ngang pitong lalaquing magcacapatid : at nag-

asana ang panganay, at namatay na ualang anac

;

30 at ang pangalaua at ang pangatlo ay nag-asaua sa bao,

31 at gayon ding ang pito nama,i, hindi nag-iuan ng manga
anac at nangamatay.

32 Pagcatapos ay namatay naroan ang babaye.

33 Sa pagcabuhay na niag-uli ng^, (?sino sa canila ang

maguiguing asaua nang babayeng iyon ? sapagca,t, siya,i,

naguing asaua ng pito.
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84 At sinabi sa canila ni .Jestis : Nangagsisipag-asaua aiig

raanga anac ng sanglibutan ito at piaag-aasana.

35 r^tapua,t, ang manga inaaring dapat inagcamit sa

j^nahong yaon, at sa pagcabuhay na mag-uli sa manga patay,

ay hindi nangagsisipag-asaua at hindi pinag-aasaua

:

36 sapagca,t, hindi na sila mangyayaring mamatay : sapag-

ca,t, cahalintulad na sila nang manga angel, at sila,i, manga
anac nang Dios, palibhasa,i, manga anac nang pagcabuhay
na mag-uli.

37 Datapua,t, tungcol sa pagbabangon ng manga patay, ay
ipinaquilala rin naman ni Moists sa casulatan tungcol sa

Zarza, nang tinatauag niya ang Panginoon, na Dios ni

Abraham, at Dios ni Isaac, at Dios ni Jacob.

88 At siya,i, hindi Dios nang manga patay, cungdi nang
manga buhay, sapagca,t, nabubuhay sa caniya ang lahat.

39 At pagsagot nang ilan sa manga escriba, ay nangagsabi

:

Maestro, mabuti ang pagcasabi mo.
40 Sapagca,t, hindi na sila nangahas tumanong pa sa caniya.

Ang Crista ay anaa ni David.

41 At eaniyang sinabi sa canila :
f,
Baquit sinasabi na ang

Cristo ay anac ni David ?

42 Sapagca,t, si David rin ang nagsasabi sa libro nang
manga Salmo

:

Sinabi nang Panginoon sa aquing Panginoon : Maupo
ca sa aquing canan.

43 Hangang sa gauin co ang iyong manga caauay na
tuntungan nang iyong manga paa.

44 Tinatauag na siyang Panginoon ni David at : ^ baquit

siya,i, anac niya ?

Finipintasam, ni Jesiis ang man§a escriba,

45 At naririnig nang boong bayang sinabi niya sa eaniyang
manga alagad

:

46 Mag-ingat cayo sa manga escriba na ibig mangagsilacad

na may na mahahabang damit, at iniibig ang manga pagpu-
pugay sa canila sa manga plaza, at ang manga pangulong
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npoan sa manga sinagoga, at ang manga pangulong tayuan
sa manga piguingan

;

47 na linalamon ang manga bahay nang manga babayeng
bao, at ang dinadahilan ay ang mahahabaog panalangin : ang
manga ito,i, tatangap nang lalong malaquing cahatulan.

Ang alay nang due-hang babayeng bao,

nA AT SIYA,I, tummgin at naquita ang manga mayayaman
til na naghuhulog ng canilang manga alay sa caban ng
manga bandog.

2 At naquita niya ang isang due-hang babayeng bao na
doo,i, naghuhulog nang dalauang beles.

3 At sinabi niya : Catotohanang sinasabi co sa inyo : ang
due-hang babayeng baong ito ay naghulog nang higuit cay sa

lahat:

4 sapagca,t, ang lahat nang manga ito ay naghulog sa

manga hayin ng sa canila,i, labis ; datapua,t, siya,i, sa cani-

yang caruc-haan ay inihulog ang lahat niyang icabubuhay.

Ang pangafigaral na hinuhulaan ang mangyayari,

Ang pasimula nang manga pighati.

6 At samantalang sinasabi ng ilan tungcol sa temple na
ito,i, may pamuting manga magagandang bato at manga alay,

ay oaniyang sinabi

:

6 Tungcol sa manga bagay na ito na inyong naquiquita, ay
dai^atipg ang manga arao na ualang matitira ditong isang

bato sa ibabao nang capua bato na hindi iguiguiba.

7 At canilang itinanong sa caniya, na sinabi : Maestro,

i cailan ng^ caya ang manga bagay na ito ?
i,
at ano ang

maguiguing tanda pagca malapit nang mangyari ang manga
bagay na ito ?

8 At sinabi niya : Mag-ingat cayo na huag cayong maraya

;

sapagca,t, marami ang paririto sa aquing pangalan at sasa-

hihin: Kco ang Gristo, at: Malapit na ang panahon : huag
cayong sumunod sa canila.

9 At pagca cayo,i, nacarinig nang manga pagbabaca at

manga caguluhan, ay huag cayong maguitla, sapagca,t, qnin^
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acailangang mangyari muna ang manga bagay na ito ; data-

pua.t, hindi pagdaca,i, darating ang uacas.

10 Nang magcagayo,i, sinabi niya sa canila : Magtitindig
ang isang nacfon laban sa nacion, at ang isang caharian laban
sa caharian

:

11 at magcacaroon nang malalacas na manga lindol, at

sa iba,t, ibang lugar ay magcacagutom at magcacasalot

;

at magcacaroon ng mga quilabot, at malalaquing manga tanda
mula sa langit.

12 Datapua,t, bago mangyari ang lahat nang ito ay cayo,i,

hnhulihin at pag-nusiguin, at cayo,i, ibibigay sa manga sina-

goga at sa manga bilangoan, at cayo,i, ihaharap sa manga hari

at sa manga gobernador dahil sa aquing pangalan.

13 Ito,i, maguiguing patotoo sa inyo.

14 Ipasiya ng^juinyo sa inyong manga puso, na huag munang
isipin Cling paanong sasagoti

15 sapagca,t, bibigyan co cayo nang bibig at carunungan,
na dito,i, hiadi mangyayaring tiimagal 6 tnmutol ang lahat

ninyong manga caauay.

16 Datapua,t, cayo,i, ibibigay nang cahi,t, manga magulang,
at manga capatid, at manga camag-anac, at manga caibigan,

at ipapapatay nila ang ilan sa inyo.

17 At cayo,i, capopootan nang labat dahil sa aquing panga-
lan.

18 At hindi mapapahamac cahi,t, isang buhoc nang inyong
nlo.

19 Sa inyong pagtitiis ay cacamtan ninyo ang inyong
manga calulua.

Ang pangangaval na Jiinuhulaan ang mangyayari
(carugtong),—Ang malaquing capighatian,

20 Datapua,t, pagcaquita ninyong nacucubcob nang manga
hucbo ang Jerusalem, cung magcagayo,i, talastasin ninyo na
dmnating ang caniyang pagcanacas.

21 Cmig magcagayo,i, ay tumacas sa manga bnndoc ang
manga riasa Judea at ang manga nasa guitna nang ciudad ay
magsialis. At ang manga nasa buquid ay huag pumasoo sa
ciudad.
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22 Sapagca,t, ito,i, manga arao nang paiighihiganti ; upang
maganap ang lahat nang bagay na nasusiilat,

23
i
Sa aba nang manga buntis, at nang manga nagpapasuso

sa manga arao na • yaon ! sapagca,t, magcacaroou nang
malaquing casalatan sa ibabao nang lupa, at cagalitan sa

bayang ito.

24. At sila,i, mangahahapay sa talim nang tabac, at dadal-

hing bihag sa lahat nang manga nacion, at yuyuracan ang

Jerusalem nang manga gentil, bangang sa matupad ang

manga panahon nang manga gentil.

25 At magcacaroon nang manga tanda sa arao, at sa buan,

at sa manga bituin ; at sa lupa,i, magcacaroon 7i§ casalatan

uang manga nacion, na matitilihan dahil sa ugong nang dagat

at sa manga daluyong

;

26 mangangayayat ang manga tauo dahil sa tacot, at sa

paghihintay ng manga bagay na darating sa ibabao nang

lupa, sapagca.t, mangangatal ang manga capangyarihan sa

calangitan.

Ang pangangaral na Mnulmlaan ang mangyayari (carug*

tong).—Ang pagcabalic nang Anac nang tauo.

27 At cnng magcagayOji, maquiquita nila ang Anac nang

tauo na pariritong nasa isang alapaap na may capangyarihan

at malaquing calualhatian.

28 Datapua,t, cung magpasimulang mangyari ang manga
bagay na ito, ay tumingin cayo, at itunghay ninyO ang

inyong manga ulo: sapagca,t, lumapit na ang pagcatubos

ninyo.

29 At sinabi sa canila ang isang talinhaga : Masdan ninyo

ang higuera at ang lahat nang manga cahoy

:

30 pagca nangagdadahon na, ay naquiquita ninyo at nalala-

man sa inyong sarili na malapit na ang tag-arao.

31 Gayon din naman cayo, pagca naquita ninyong nangya-

yari ang manga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na

ang caharian nang Dios.

82 Catotohanang sinasabi co sa inyo : Hindi lilipas ang

manga tauo nga^^on hangan^ maganap an£ lahat.
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33 Ang langit at ang lupa ay lilipas datapua,t, ang aquing
manga uica ay di lilipas.

Ang pangmigaral na Mnuhulaan ang mangyayari (uacas),

Ang pag-iingat.

34 Datapim,t, mag-ingat cayo sa inyong sarili, baca umapo
ang inyong manga puso sa catacauan at sa calanguan at sa

mga caligaligan sa bnhay na ito ; at dumating na bigla sa

inyo ang arao na yaon na parang silo

:

35 sapagca,t, gayong darating sa lahat nang manga nanana-
han sa ibabao nang lupa.

36 Datapua,t, magpuyat cayo sa lahat ng panabon, na
manalangin upang camtan ninyo ang macauala sa lahat nang
manga bagay na ito na mangyayari, at tumayo sa harapan
nang Anac nang tano.

Ang halaga nang paglililo.

37 At arao arao ay nagtuturo siya sa templo, at lumalabas
gabi gabi at dnmoroon sa bundoo na tinatauag na bundoc ng
mga Oliva.

38 At ang boongbayan, ay pumaparoon sa caniyang maaga
pag-nmaga sa templo, upang mapaquingan siya.

on AT MALAPIT na ang fiesta nang manga tinapay na
iJLl ualang levadura, na tinatauag na pascua.

2 At pinagsisicapan ng manga puno nang manga sacerdote,

at ng manga escriba cung paanong canilang maipapapatay
siya ; sapagca,t, natatacofc sila sa bayan.

3 At pumasoc si Satanas cay Judas, na tinatauag Iscariote,

na cabilang ng labingdalaua.

4 At siya,i, umalis at naquipag-usap sa manga puno nang
manga sacerdote at sa manga capitan cung paano raaibibigay

niya sa canila si Jesus,

6 At sila,i, nangatiia at pinagcasunduang bigyan siya nang
salapi.

6 At pumayag siya, at bumahanap nang ucol na sandali

upang caniyang raaibigay si Jesus sa canila na uala ang
caramihan.
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Ang Jiuling Pascua; ang santo7ig hapiman.

7 At dumating ang arao nang manga tinapay na ualang

levadura na niyaon ay quinacailangang ihayin ang corderong

ucol sa pasciia.

8 At inutusan niya si Pedro at si Juan, at sinabi: Puma-
roon cayo, at ipagbanda ninyo tayo ng pascua upang tayo,i,

oumain.

9 At canilang sinabi sa caniya : ^ Saan mo ibig na aming
ibanda ?

10 At caniyang sinabi sa canila : Narito, pagpasoc ninyo sa

ciudad, ay masasalubong cayo ng isang lalaqui na may dalang

isang bangang tubig : sundan ninyo siya hangang sa bahay
na caniyang pasuquin.

11 At sabibin ninyo sa may-ari nang bahay: Sinasabi sa

iyo nang Maestro : {, Saan naroon ang cababayang aquing

cacainan nang pascua sa casamaban nang aquing manga
alagad ?

12 At ituturo niya sa inyo ang isang malaquing cababayan
sa itaas na nagagayacan, doon cayo maghanda.

13 At nangagsiparoon sila at nasundoan ayon sa sinabi

niya sa canila ; at nagbanda sila ng pascua.

14 At pagdating nang oras, ay naupo siya at casama niya

ang manga apdstol.

15 At sinabi niya sa canila : Hinangad co na may pagmi-

mithi na caning casama ninyo ang pascuang ito bago aco

maghirap

;

IG sapagca,t, sinasabi co sa inyo, na ito,i, bindi co na
cacanin bangang sa ito,i, maganap sa cabarian nang Dies

17 At siya,i, tumangap nang isang copa at ng siya,i,

macapagpasalamat ay sinabi niya : Abutin ninyo ito, at inyong

pagbababahaguinin

;

18 sapagca,t, sinasabi co sa inyo, na hindi na aco iinom

mula ngayon nang bunga nang nvas, bangang sa pumarito

ang cabarian nang Dios.

19 At siya,i, dumampot nang tinapay, at ng siya,i, macapag-

pasalamat ay caniyang binati at ibinigay sa canila na- sinasabi

;
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Ito,i, aquing catanan, na ibinibigay dahil sa inyo : gauin
niiiyo ito sa pagaalaala sa aqiiin.

20 Gayon din naman ang copa, pagcatapos na macahapon,
at sinabi ; Ang copang ito ay ang bagong tipan sa aquing
dugo, na mabubuhos dahil sa inyo.

21 Datapua,t, narito, ang camay nang nagcacanulo sa

aquin, ay casama co sa dnlang.

22 Sapagca,t, catotohanang ang Anac nang tauo ay
papanao, ayon sa ipinasiya ; datapua,t,

j sa aba niyaong tauong
nagcacanulo sa caniya

!

23 At sila,i, nagpasimulang magtanungan sa isa,t, isa, cung
sine sa canila ang gagaua nang bagay na ito.

Aiig pangulo ay gaya rin nang maliit,

24. At nagcaroon naman sa canicanila nang isang pagtatalo,

cung sine caya sa canila ang pinacapangulo.

25 At caniyang sinabi sa canila : Ang manga hari nang
manga gentil ay may pagcapanginoon sa canila; at ang
manga may capangyarihan sa canila ay tinatauag na manga
taga paggaua ng magaling.

26 Datapua,t, cayo,i, hindi gayon, cungdi ang lalong

malaqui sa inyo, ay maguing parang lalong maliit, at ang
pangulo ay para ng naglilingcod.

27 Sapagca,t, ^^alin ang lalong malaqui ang umuupo sa

dulang d ang naglilingcod? ^ Hindi baga ang umuupo sa

dulang? Datapua,t, aco sa guitna ninyo ay para nang
naglilingcod.

28 Datapua,t, cayo ang nanatili sa aquin sa manga pagtucso
sa aquin.

29 At cayo inilalagay cong caharian, na gaya nang paglagay
sa aquin nang aquing Ama,

so upang cumain cayo at uminom sa aquing dulang sa

caharian co ; at mangagsisiupo sa manga luclucan cayong
huhucom sa labingdalauang ancan nang Israel.

Pinagsabihan si Pedro.

81 Simon, Simon, narito, hiningi cayo ni Satands upang
maliglig cayong parang trigo

;
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32 ciatapua,t, icao ay ipinanaing co Da huag magculang
ang iyong pananampalataya, at icao, cung macapagbalic-loob

ca na, papagfcibayin mo ang iyong manga capatid.

33 At sinabi ni Fedro sa caniya : Panginoon, liancla aco na
sumama sa iyo sa bilaiigoan, at gayon din sa camatayan.

34 At caniyang sinabi : Pedro, sinasabi co sa iyo, na Hindi

tatalaoc ngayon ang manoc hangang sa icaila mong macaitlo

na acoJ, naquiquilala mo.

Ang dalauang tahac,

35 At sa canila,i, sinabi niya : Nang cayo,i, ntusan co na
ualang snpot 7ig salapi, at supot ng ulam at manga panyapac,

^quinniang baga cayo nang ano man? At canilang sinabi:

Hindi.

36 x^-t sinabi niya sa canila : Nguni,t, ngayon ang mayroong
supot ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng iitam, at ang
uala ay ipagbili ang caniyang balabal, at bumili nang
tabac.

37 Sapagca^t, sinasabi co sa iiiyo, na quinacailangang

matupad sa aquin ifcong nasiisulat : At ibinilang siya sa

manga suail, sapagca^t, ang namicol sa aquin, ay may catu-

paran.

38 At sinabi nila : Pauginoon, narito, ang dalauang tabac.

At caniyang sinabi sa canila : Sucat na.

Si Jesus sa Getsemani.

39 At siya,i, umalis at pumaroon ayon sa caniyang caugalian

sa bundoc nang mga Oliva ; at sumunod naman sa caniya

ang manga alagad.

40 At nang siya,i, naroon nasa isang lugar, ay sinabi niya

sa canila : Manalangin cayo na huag cayong pumasoc sa

tucso.

41 At siya,i, bumiualay sa canila nang may isang pucol nang
bato mig latjo, at nanicluhod, at nanalangin,

42 na sinasabi : Ama, cung ibig mo, alisin mo sa aquin ang
copang ito

;
gayon ma,i, huag gauin ang aquing calooban,

cungdi ang iyo.
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43 At iiapaquita sa caniya ang isang angel mula sa langit

na nagpalacas sa caniya,

44 at sa caniyang saquit ay nananalangin nang lalong

mariingas : at ang caniyang pauis ay nagning parang malalaqui-

ng patac na diigo, na lumalaglag sa lupa.

45 At nang matindig siya sa caniyang pananalangin ay
lumapit siya sa caniyang manga alagad, at naratnan silang

nangatutulog sa hapis,

46 at sinabi, sa canila : l Baquit cayo natutulog ? Magtindig
cayo, at cayo,i, manalangin upang hnag cayong pnmasoc sa

tucso.

Paghuli cay Jesus,

47 Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang

caramiban, at ang tinatauag na Judas, isa sa labingdalaua,

ay nangunguna sa canila at siya,i, lumapit cay Jesiis upang
Biya,i, balican.

48 Datapua,t, sinabi ni Jesiis sa caniya:
<;,
Judas, sa isang

halic ay ipinagcacanulo mo ang Anac nang tauo?

49 At nang maquita nang manga casama niya ang
mangyayari, ay canifeng sinabi: Panginoon, ^^susugat cami
nang tabac ?

50 At sinugatan nang isa sa canila ang alipin nang daqui-

lang sacerdote, at tinigpas ang caniyang canang tainga.

51 Datapua,t snmagot si Jesus at sinabi : Pabayaan ninyo,

hangang dito. At hinipo niya ang caniyang tainga at Biya,i,

pinagaling.

52 At sinabi ni Jesiis sa manga puno nang manga sacerdote

mi sa manga capitan sa templo at sa manga matatanda na
nagsidating ]aban sa caniya : (^ Cayo,i, nagsilabas na parang

laban sa isang tulisan, na may manga tabac at manga
panghampas ?

53 Nang acOji, casama ninyo sa templo araoarao, ay hindi

ninyo iniunat ang inyong manga camay laban sa aquin;

datapua,t, ito ang inyong oras, at ang capangyarihan nang
cadiliman.
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P(ujcacaila ni Pedro cay Jesus,

54 At canilang hinuli siya, at dinala siya at ipinasoc siya sa

babay nang claqnilaiig sacerdote. Datapua,t, sa malayo,i,

suiiiusunod si Pedro.

55 At ng magpaDingas uaiig apoy sa guitna nang bacaran,
at mangagsiiipo, ay si Pedro, i, umupo sa guitna nila.

66 At isangalilang babaye, na nacaquita sa caniya samanta-
lang siya,i, nacaupo sa liuanag ng apoy, at nagmasid sa caniya,

ay sinabi : Ito naman ay casama rin niya.

57 Datapua,t, siya,i, nagcaila, at sinabi: Babaye, hindi

CO siya naqniquilala.

58 At pagcatapos ng isang sandali ay naquita siya nang
isa, at sinabi : Icao naman ay isa sa canila. Datapua,t,
sinabi ni Pedro : Lalaqui hindi aco.

59 At nang macaraan ang may isang oras ay pinatototo-

hanang mahigpit nang isa na sinabi : Catotobanan na ito,i,

casama naman niya, sapagca,t, siya,i, taga Galilea.

60 Datapna,t, sinabi ni Pedro : Lalaqui, hindi co nalalaman
ang sinasabi mo. At pagdaca,i, samantalang siya,i, nagsasalita

pa ay tumalaoc ang manoc.
ci At lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. At

naalaala ni Pedro ang uica nang Panginoon na sa caniya,i,

sinabi : Bago tumalaoc ang manoc ngayon, icacaila mo acong
macaitlo.

62 At siya,i, lumabas at nanangis nang capaitpaitan.

Si Jesus sa har'op nang Sanedrin,

63 At ang manga tauong nagbabantay cay JesHs ay
linilibac siya at siya,i, sinasampal.

C4 At siya,i, piniringan, at tinatanong siya at sinasabi

:

Hulaan mo: ^sino ang sa iyo,i, sumampal?
65 At sinasabi nila ang ibang maraming manga bagay

laban sa caniya, na siya,i, inaalimnra.

66 At nang arao na, ay nagcatipon ang pulong ng manga
matatanda sa bayan, sa macatuid ay ng manga puno nang
manga sacerdote, at gayon din ng manga escriba, at dinala

siya sa canilang catipunan,



248 SAN LUCAS 22 & 23.

67 at sinabi : Cung icao aiig Cristo ay sabihin mo sa amin.
Dataptia,t, caniyang sinabi sa canila : Cung sabihin co sa inyo

ay hindi iiinyo aco paniniualaan

:

68 at cung cayo,if aquing tanungin, ay hindi cayo sasagot.

69 Datapna,t, magniula ngayon ang Anac nang tauo ay
uiipo sa canan nang capangyarihan nang Dios.

70 At sinabi nang lahat : (,Gxmg gayo,i, icao ang Anac
nang Dios ? At caniyang sinabi sa canila : Cayo ang nagsa-

sabi na aoo,i, Anac nga,

71 At sinabi nila : ^ Ano pang cailangan natin ng mga sacsi ?

sapagca,t, atin nang narinig sa caniyang sariling bibig.

Si Jesus sa harap ni Pilato, at sa harap ni Herodes.

00 AT NANGAGSITINDIG ang lahat nang caramihan
uO nila at iniharap siya cay Pilato.

2 At nangagpasimulang isinnmbong siya at sinasabi

:

Nasumpungan namin ito na pinasasama ang aming nacfon,

at ipinagbabaual na bnmuis cay Cdsar, at sinasabi na siya ang
Cristo, ang hari.

3 At tinanong siya ni I'ilato at sinabi : ^ Icao baga ang
Hari nang manga judio ? At sumagot siya at sinabi : Icao

ang nagsasabi.

4 At sinabi ni Pilato sa manga piino nang manga sacer-

dote, at sa caramihan : UaL\acong masundoang casalanan sa

taiiong ito.

5 Datapua,t, sila,i; lalong nangagpipilit at sinasabi : Guinu-
gulo niya ang bayan, na nagtuturo sa boong Judea, magbuhat
sa Galilea hangang dito.

6 Datapua,t, nang ito,i, marinig ni Pilato, ay itinanong

cmig ang tano ay taga Galilea.

7 At nang mannaua na siya,i, nasasacop ni Herodes, ay
ipinadala siya cay Herodes, na nang manga arao na yaon ay
nasa Jerusalem naman.

8 At nang maquita ni Herodes si Jesiis, ay natuang
mainam; sapagca,t, malaon nang hinahangad na maquita
siya; sapagca^t, siya nacabahta tungcol sa caniya; at siya,i,

umaasang macaciuita ng ilang himalanfi £aua niya.
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9 At tinauong siya nang maraming salita; datapua,t, siya,i,

Hindi suoiasagot nang ano man.
10 At doroon ang manga sacerdote afe ang manga escriba at

siya,i, isinusumbong nang mainam.
11 At si Herodes sampuo ng caniyang manga sundalo ay

pinaualang halaga siya, at siya,i, inalimura, na sinnotan siya

nang mahalagang damit : at ipinadaJa iili siya cay Pilato.

12 At nang arao na yaon ay nagning inagcaibigan si

Herodes at si Pilato ; sapagca,t, dating sila,i, nagcacagalit.

13 At tinipon ni Pilato ang manga pnno nang manga
sacerdote, at ang manga puno, at ang bayan,

14 at sinabi sa canila : Dinala ninyo sa aquin ang tauong
ito na parang nagpapasama sa bayan ; at narito, ng aqiiing

siyasatin siya sa harapan ninyo, ay uala acong nasumpo-
ngang ano mang sala sa tauong ito, tmigcol sa manga bagay

na isinnsnmbong ninyo laban sa caniya

;

15 at si Plerodes man; sapagca,t, siya,i, ipinabalic niyang

mnli sa atin, at narito, ualan^s ano mang carapatdapat sa

camatayan na gninaua niya.

IG Siya nga,i, aquing pariirusahan at siya,i, .pauaiialaru

17 (At quinacailangang niyang sa canila,i, magpacanala ng
isang hilango sa capistahan).

18 Datapiia,t, sila ay nangagsigaoang paminsan, at sinabi:

Alisin mo ito, at paiialan mo sa amin si Barrabas:

19 na ibinilango dahil sa isang guinauang pangugulo sa

ciiidad at sa pagpatay sa tauo.

20 At pinagsabihan uli sila ni Pilato, sa pagcaibig na

panalan si Jesiis
;

21 datapna,t, sila,i, nagsigauan at sinasabi ; Ipaco mo sa

cruzy ipaco mo siya sa critz,

22 At caniyang sinabi sa canila, bilang icatlo: ^Baqnit?

^ anong masama ang gninaua nito ? Uala acong nasundoan

na ano mang cadahiianang ipatay sa caniya : parurusaban co

ng^ siya at siya,i, pauaualan.

23 Datapua,t, pinipilit nilang bingin nang malacas na voces,

pa siya,i, ipaco sa criiz. At nanaig ang canilang manga
voces.

24, At hinatulan ni Pilato na umin anjg canilaufi hinihingi.
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25 At pinaualan yaong ibinilango dahil sa pangugulo at sa

pagpatay sa tauo, na ito ay canilang hiningi; datapiia,t,

ibinigay si Jesiis sa calooban nila.

Si Jesus sa daan nang Golgota,

26 At nang siya,i, canilang dalhin, canilang piniguil ang
isang nagngangalang Simon, taga Cirene, na nangaling sa

buqnid, at ipinapasan sa caniya ang cruz, upang dalhin sa

licuran ni Jesiis.

27 At siya,i, sinusundan nang caramihan sa bayan, at nang
manga babayeng nangag-iiyacan at nananambitan sa caniya.

23 Datap-aa,t, lumingon sa canila si Jesiis at sinabi

:

Manga anac na babaye nang Jenisalem, hnag ninyo acong
tangisan, cnngdi tangisan ninyo ang inyong sarili, at ang
inyong manga anac.

29 Sapagca,t, narito, darating ang manga arao na sasabi-

hin: Mapapalad ang manga baog, at ang manga tiyang
cailan ma,i, hindi nagdalang tauo, at manga suso na cailan

ma,i, hindi nagpasuso.

30 Cnng magcagayOji, magpapasimulang sabihin sa manga
bundoc : Mabuhd cayo sa ibabao namin ; at sa manga gulod

:

Tacpan ninyo cami.

31 Sapagca,t, cnng guinagaua ito sa cahoy na sariua, <^ano

caya ang gaganin sa tnyo ?

32 At dinadala rin naman, na casama niya, ang dalauang
tnlisan, upang patayin.

Ang pagpapaco.

33 At nang dumating sa higar na tinatauag na bungo, ay
canilang ipanaco roon siya sa cruz, at ang manga tulisan ; isa

sa canan, at ang isa,i, sa caliua.

34 At sinasabi ni Jesus : Ama, patauarin mo sila, sapagca,t,

hindi nila nalalaman ang canilang guinagaua. At sa pag-
babahagni nila nang caniyang manga snot na pinagsapa-
laran.

35 At naiionood ang bayan. At tinutuya naman siya ng
mga puno, at sinasabi: Nagligtaa sa manga iba, magligtas
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siya sa caniyang sarili cung ito ang Cristo ng Dios, ang
hinirang niya.

36 At tinutuya rin naman siya nang manga sundalo, na
nagsisilapit sa caniya at dinudulutan siya nang suca,

37 at sinasabi : Cung icao ang Hari nang manga judio,

iligtas mo ang iyong sarili.

38 At mayroon naman sa itaas niya na isang titic

ITO ANG HARI NANG MANGA JUDIO.

39 At ang isa sa manga tulisang nabibitin ay siya,i, inaali-

mnra, at sinasabi: (^ Hindi baga icao ang Cristo? iligtas mo
ang iyong sarili at cami.

40 Datapua,t, snmagot ang isa, at siya,i, sinauay at sinabi

:

(? Hindi ca pa natatacot sa Dios gayong icao ay nasa gayon
din caparusahan ?

41 At catotohanang tayo,i, nagdtirusa ayon sa catuiran ;

sapagca,t, tinatangap natin ang nararapat na cabayaraan ng
ating manga gaua, datapua,t, ito,i, bindi gumaiia nang ano

mang masama.

42 At sinabi niya : Jesus, Alalahanin mo aco, pagdating

mo sa iyong caharian.

43 At sinabi niya sa caniya : Catotohanang sinasabi co sa

iyo : NgayoJ, cacasamahin cata sa Paraiso.

44 At nang may sexta* ng oras ay nagdilim sa ibabao nang
boong lupa bangang sa oras nang nona**.

45 At naualan ng Uicanag ang arao ; at napunit sa guitna

ang tabing nang templo.

46 At pagcasigao ni Jesus, nang malacas na voces, ay sinabi

:

Ama, sa manga camay mo, ipinagtatagobilin co ang aquing

espiritu. At pagcasabi nito ay nalagot ang hininga.

47 At nang maquita nang capitan ang nangyari, ay pinuri

ang Dios at sinabi : Tunay na ito ay banal.

48 At ang labat nang caramihang nangagcatipon sa pano-

nood nito, pagcaquita nila ng nangyari, ay nangagsisioui na
dinadagucan ang canilang manga dibdib.

• Catanghalian. ** A las 3 nang hapon.
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Paglilihing cay Jesus.

49 At ang lahat nang manga caquilala niya, at ang manga
babayeng sa caniya,i, suniunod buhat sa Ga]ilea, ay nasa ma-
layo at pinagmamasdan ang manga bagay na ito.

60 At narito, ang isang lalaquing nagiigangalang Josd, na
itOji, senador, lalaquing mabait at banal (siya,i, hindi umayon
sa pagpiipulong at manga gana nila),

51 na taga Arimatea, ciudad nang Jiidea, na naghihintay

nang caharian nang Dios
;

52 ang tanong ito,i, naparoon cay Pilato at hiningi ang
catauan ni Jesiis.

53 At itOji, caniyang ibinaba at binalot sa isang ciimot at

inilagay sa isang libingang hiniicay sa bato, na doo,i, uala pang
naililibing na sino man.

54 At niyao,i, arao ng paghahanda nang pascua at malapit

na ang sabado.

55 At ang manga babaye na sumama sa caniya mula sa

Galilea, ay nangagsisunod, at naquita nila ang libingan, at

Cling paano ang pagcalagay nang caniyang catanan.

5a At sila,i, nangagbalic, at nangaghanda nang manga
pabango at manga ungiiento. At nangagpahinga ng sabado,

ayon sa utos.

Ang pagcahtihay na mag-uli,

MDATAPUA,T, nang unang arao nang sanglingo, pagca
umagangumaga, ay nangagsiparoon sila, sa libingan,

na may dalang ang manga pabango na canilang inihanda.

2 At nasumpongan nilang iguinulong ang bato mula sa

libingan.

3 At sila,i, pumasoc at hindi nila nasundoan ang catauan
nang Panginoong si Jesus.

4 At nangyari na, nang sila,i, nangatitilihan dahil dito,

narito, tumayo sa tabi nila ang dalauang lalaqui na nacasi-

silao ang mga damit

;

5 at ng sila,i, nangatatacot, at itinutungo ang canilang

muc-ha sa lupa, ay sinabi sa canila : ^ Baquit hinabanap
ninyo sa manga patay ang buhay ?
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6 Uala siya rito, datapua,t, nagbangon ; alalahanin ninyo

ang sinabi sa inyo, ng siya,i, nasa (xalilea pa,

7 na sinabi : Quinacailangan na ang Anac iiang tauo ay

ibigay sa manga camay nang manga tauong macasalanan, at

ipaco sa crtiz at magbangong muli sa icatlong arao.

8 At naalaala nila ang caniyang manga uica. /

9 at nangagsioui mula sa libingan at ibinalita ang lahat

nang manga bagay na ito sa labing isa, at sa lahat nang
manga iba pa.

10 At si Maria Magdalena, at si Juana, at si Mariang ina

ni Santiago ; at ang iba pang manga babayeng casama nila

ang nangagbalita ng manga bagay na ito sa manga apostol.

11 At ang mga salitang itD,i, inaacala nilang ualang

capacanan ; at hindi nila pinaniualaan.

12 Datapua,t, nagtindig si Pedro, at tumacbo sa libingan,

at nang tunghan ; at tingnan ay naquita ang manga damit

na nasa isang tabi; at napasa caniyang bahay na nang-

guignilalas sa nangyaring yaon.

Ang dalauanj alagad sa daan nang Emrnaus,

13 At narito, dalana sa canila ay naparoroon ng arao

ding yaon sa isang bayang ang ngala,i, Emmaus, na may
dalauang legna ang layo sa Jerusalem.

14 At silaj, nangagsasalitaan nang lahat na manga bagay

na nangyari.

15 At nangyari na, samantalang nagsasalitaan, at nagfca-

tanungan ang isa sa isa, Inmapit si Jesiis at naquisama sa

canila.

16 Datapua,t, ang manga mata nila,i, may nacatataquip

upang siya,i, liuag maqnilala.

17 At sinabi niya sa canila : ^ Ano ang manga salitaan

ninyong ito sa inyong paglacad ? At sila,i, nangagsitiguil na
nangalulurfibay ang muc-ha.

18 At isa sa canila na nagngangalang Cleofds ay sumagofc

at sinabi sa caniya :
i,
Icao baga lamang naninira sa Jeru-

salem, at hindi nacaaalam ng manga bagay na doo,i, nang-

yari nang manga arao na ito ?
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19 At sinabi niya sa canila :
i,
Aiiong manga bagay,? At

canilang sinabi sa camiya : Ang mga bagay tungcol ca}' Jesus

na taga Nazaret, na ito,i, isang profetang macapangyarihan sa

gaua at sa uica sa harap nang Dios at nang boong bayan

;

20 at cung paano ang pagcabigay sa caniya nang manga
puno nang manga sacerdote at ng ating manga puno upang
hatnlan sa camatayan, at siya,i, ipinaco sa cruz.

21 Datapua,t, hinibintay naming siya ang tutubos sa Israel.

At bucod sa lahat ng ito, ay ngayon ang icatlong arao bubat
nang mangyari ang manga bagay na ito.

22 Bucod sa rito, ilang sa mga babayeng casamaban namin
na naparoong maaga sa libingan ay sa ami,i, gumitla

;

23 at nang hindi nila nasunduan ang caniyang catauan, ay
nangagbalic at sinabi na sila nama,i, naoaquita nang napa-

quitang manga dngel, na nangagsabing siya,i, bubay.

24 At naparoon sa libingan ang ilang casama namin, at

nasumpungan nila alinsunod sa sinabi nang manga babaye

;

datapua,t, siya,i, bindi nila naquita.

25 At caniyang sinabi sa canila : ; Ob manga baling at

macucupad ang mga pusong mangagsisampalataya sa lahat

nang sinabi nang manga profeta !

26 I Hindi baga quinacailangang magdusa si Cristo nang
manga bagay na ito, at puniasoc sa caniyang calualbatian ?

27 At magmula cay Moisds at sa lahat nang manga pro-

feta, ay sinalaysay niya sa canila ang sinasahi sa lahat nang
manga Casulatan tungcol sa caniya.

28 At sila,i, malapit na sa bayang canilang paroroonan

:

at tila siya,i, may paroroonang lalo pang malayo.

29 At siya,i, canilang piniguil, at sinabi : Matira ca sa amin,
sapagca,t, gumagabi na, at lumulubog na ang arao. At nasoc

siya npang matira sa canila.

30 At nangyari na, nang siya,i, naupo na casama nila sa

dulang, siya,i, dumampot ng tinapay, at benendicionan, at

hinati at ibinigay sa canila.

31 At nabucsan ang canilang manga mata, at siya,i, na-

quilala nila ; at siya,i, nauala sa canilang manga mata.

32 At sinabi nang isa sa isa : ^^ Hindi nag-aalab ang ating

puso sa loob natin samantalang tayo,i, quinacausap niya sa
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flaan, samantalang binubucsan niya sa atin ang manga
Casulatan ?

33 At sila,i, nangagsitindig sa oras ding yaon, at nangag-
balic sa Jerusalem, at naratnang nagcacatipon ang labing-

isa at ang canilang manga casama,

31 na nangagsabi : Tunay na nagbangon ang Panginoon^
at napaquita cay Simon.

35 At sinaysay nila ang manga bagay na 7iangyari sa daan,

at cung i^aano ang sa caniya,i, canilang pagcaquilala nang
hatiin ang tinapay.

Manga pagpapaqtdta ni Jesus sa lahing isang apostol.

3G At samantalang canilang pinagsasalitan ang manga
bagay na ito, ay si Jesus tumayo sa guitna nila, at sa canila,i,

sinabi : Capayapaan sa inyo.

37 Datapua,t, sila,i, qninilabotan, at nangatacot, at iniisip

nila na nacacaquita sila nang espiritn.

38 At caniyang sinabi sa canila : (, Baqiiit cayo,i, nagugnlo-

mihanan? at ^baquit nangyayari ang manga pagtatalo sa

inyong puso ?

39 Tingnan ninyo ang aquing manga camay at ang aquing
manga paa, at aco rin ngli ; hipuin ninyo aco at tingnan

;

sapagca,t, ang isang espiritii,i, ualang laman at manga buto,

na gaya nang inyong naquiquita na nasa aqnin.

40 At pagcasabi niya nito, ay ipinaquita niya sa canila ang
caniyang manga camay at ang caniyang manga paa.

41 At nang hindi pa sila snniasampalataya sa tua, at

nangagsisipangnilalas, ay sinabi niya sa canila : (, Mayroon
baga cayo ritong ano mang macacain ?

42 At binigyan siya nila nang caputol na isdang inihao, at

pulot pucyotan.

43 At caniyang dinampot at cumain siya sa harap nila.

44 At caniyang sinabi sa canila: Ito ang manga uicang

sinabi co sa inyo, n§ acoj, sumasainyo pa, na quinacailangang

matupad ang lahat nang manga bagay na nasusnlat tungcol

sa aqnin sa cautnsan ni Moists, at sa manga profeta at sa

manga Salmo.
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45 Nang magcagayon ay biniicsan niya ang canilang pag-
iisip, upang mapag-unaua nila ang manga Casulatan.

40 At sinabi niya sa canila : Ganiyan ang pagcasulat, iia

cailangang maghirap ang Cristo, at muling raagbangon sa

manga patay sa icatlong arao

;

47 at ipangaral sa caniyang 'pangalan ang pagsisisi at pag-
papatauad nang manga casalanan sa lahat nang manga nacion,

magbuhat sa Jerusalem.

48 Cayo,i, manga sacsi nang manga bagay na ito.

49 At narito, ipadadala co sa inyo ang pangaco nang aquing
Ama: datapua,t, manatili cayo sa ciudad, hangang cayo,i,

masangcapan nang eapangyarihan galing sa itaas.

A7ig pag-acyat sa langit.

60 At dinala sila sa labas hangang sa tapat ng Bethania, at

itinaas niya ang caniyang manga camay, at sila,i, benendi-
cionan.

51 At nangyari na, samantalang sila,i, benebendicionan niya,

ay iniuan sila, at dinala siya sa itaas sa langit.

62 At siya,i, sinamba nila, at nangagsibalic sa Jerusalem na
may malaquing galac

:

53 at palaguing sila,i, nasa templo, na nagpupuri sa Dios.



ANG SANTO EVANGELIC
NANQ

ATING PANGINOONG JESU-CRISTO

AYON CAY

SAN JUAN.

Ang VerbOfi, nagcatauang tauo,

1NANG una,i, siya,i, Verbo, at ang Verbo ay snmasa Dios,

at ang Yerbo ay Dios.

2 Ito rin ng una,i, sumasa Dios.

3 Lahat nang manga bagay ay guinana niya ; at alin man
sa lahat ng manga guinana ay hindi guinana cung uala siya.

4 Sa caniya naroroon ang buhay, at ang buhay ay ilao

nang manga tauo.

6 At ang ilao ay lumiliuanag sa cadiliman ; at hind: napag-
unaua ang ilao nang cadiliman.

6 Nagcaroon nang isang tauo na sinugo nang Dios, na ang
caniyang ngalan ay Juan.

7 Ito rin naparitong sacsi upang patotohanan ang ilao.

upang sa pamamag-itan niya,i, sumampalataya ang lahat

8 Hindi siya ang ilao ; cungdi upang magpatotoo sa ilao.

9 Nagcaroon ng tunay na ilao, sa macatuid aij yaong
lumiliuanag sa baua,t, tauo na pumaparito sa sanghbutan.

10 Siya,i, nasa sanglilmtan at ang sanglibuta,i, guinana
niya, at hindi siya naquilala ng sanghbutan

11 Naparito sa sariling caniya, at hindi siya tinangap ng
mga sariling caniya.

12 Datapua,t, ang lahat nang sa caniya,i, nangagsitangap
ay pinagcalooban niya nang capangyarihang raaguing manga
anao ng Dios, ang mga sumasampalataya sa caniyang
pangalan

:
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13 na manga ipinanganac na hindi sa dugo, 6 sa calooban

caya nang laman, 6 sa calooban caya narig tatio, cungdi sa

Dios.

14 At nagcatauang tauo ang Verbo, at naquisalamiiha sa

amin (at naquita namin ang caniyang calualhatian, calual-

hatiang gaya ng sa bngtong nang Ama), piispos nang biyaya

at nang catotohanan.

Patotoo ni Juang Mamiminyag.

15 Pinatotohanan siya ni Juan, at sumigao na sinabi : Ito

yaong aquing sinasabi: Ang ptimaparitong sumusunod sa

aquin, ay naguing una sa aquin; sapagca,t, siya,i, una sa

aquin.

la Sapagca,t, sa caniyang capuspusan ay tumangap tayong

lahat, at biyaya sa catumbas nang biyaya.

17 Sapagca,t, ibinigay sa pamamag-itan ni Moises ang
cautusan ; ang biyaya at ang catotohanan ay dumating sa

pamamag-itan ni Jesu-Cristo.

18 Ualang tauong nacaquita cailan man sa Dios : ang bug-

tong na Anac, na nasa candungan ng Ama, siya ang sa

caniya^i, nagpaquilala sa atin,

19 At ito ang patotoo ni Juan, nang utusan nang manga
judfo mula sa Jerusalem ang mga sacerdote at manga levita,

na sa caniya,i, itanong, i Sino baga icao ?

20 At ipinahayag, at hindi turaangui ; at ipinahayag

:

Hindi aco ang Cristo.

21 At sa caniya,i, canilang itinanong ; ^ Ano baga ? <? Icao

baga,i, si Elias? At sinabi niya: Hindi aco. ^Icao baga

angprofeta? Atsumagot: Hindi.

22 Sinabi nga nila sa caniya : ^ Sino ca baga ? upang ibigay

namin ang casagutan sa mga sa ami,i, iiag-utos.
i,
Ano ang

sinasabi mo tungcol sa iyong sarili ?

23 sinabi niya : Aco ang voces nang humihiyao sa ilang:

Tuntunin ninyo ang daan nang Panginoon, gaya nang sinabi

nang profeta Isaias.

24. At sila,i, inutusan ng mga fariseo.
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25 At sa caniya,i, canilang itmanongi> at canilang sinabi sa

caniya : ^; baqxiit ng^ nagbibinyag ca cung hindi icao ang
Cristo, at hindi namau si EKas, at hindi naman ang profeta ?

26 Sila,i, sinagot ni Jnan na nagsabi: Aco,i, bumibioyag
nang fcubig ; sa guitna ninyo may isang nacatayo na hindi

ninyo naquiqnilala,

27 siya ang snmusunod sa aquin, nang panali nang cani-

yang paiiyapac ay hindi aco carapatdapat na magcalag.

28 Ang mga bagay na ito ay guinaua sa Betabara, sa daco
roon nang Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan.

29 Sa qiiinabucasan ay naquita ni Jnan si Jesus na luma-
lapit sa caniya, at sinabi : j

Narito, ang Cordero nang Dios, na
nagaaHs nang casalaiian nang sanghbutan !

30 Ito yaong aquing sinabi : Pagcatapos co ay paparito

ang isang lalaqui, na naguing una cay sa aquin ; sapagGa,t,

siya,i, una cay sa aquin.

31 At hindi co siya naquiquilala ; datapua,t, upang siya,i,

mahayag sa Israel, dahil dito,i, naparito aco na nagbibinyag
nang tubig.

32 At nagpatotoo si Juan, na nagsabi : Naquita co ang
Espiritu na bumababang parang calapati na gaHng sa langit

;

at dumapo sa caniya.

33 At siya,i, hindi co naquiquilala ; datapua,t, ang nag-utoa

sa aquin upang magbinyag nang tubig, siya,i, ang nagsabi

sa aquin : Ang maquita mong babaan nang Espiritu, at

dapuan, siya rin ang nagbibinyag nang Espiritu Santo.

84 At aquing naquita at pinatotohanang ito ang Anac nang
Dios.

Ang mga unang alagad ni Jesus,

35 Nang quinabucasan ay naroroon uli si Juan, at ang
dalaua sa caniyang mga alagad

:

36 at caniyang tininsfnan si Jesus samantalang siya,i, nag-

lalacad, at sinabi, j i>^arifco, ang Cordero nang Dios

!

37 At narinig siya nang dalauang alagad nang pagsasalita,

at sila,i, sumunod cay Jesus.

38 At lumingon si Jesiis, at naquita silang sumusunod, at

nagsabi sa canila : ^ Ano ang inyong hinahanap ? At sinabi
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nila sa caniya : Eabf, (na cung tutuirin ay ang Maestro),

(, Saan ca kimitira ?

39 Sioabi niya sa canila : Magsiparito cayo, at inyoug
maqiiiquita. Narigagsiparoon ng^ at canilang naquita cung
saan tumitira ; at sila,i, tumira sa caniya sa arao na yaon

:

may manga a las diez na ang oras.

40 Andres, capatid ni Simon Pedro, ay isa sa dalauang
nacaringig cay Juan, at sa caniyaj, nangagsisunod.

41 Nasumpungan mmia niya ang caniyang capatid na si

Simon, at sa caniya,i, sinabi: Nasumpungan namin ang
Mesias (na cung tutuirin, ay ang Cristo).

42 Siya,i, dinala,cay Jesus. Siya,i, tinitigan ni Jesus, at

nagsabi : Icao ay si Simon, anac ni Jonas : tatauaguing cang
si Cefas (na cung tutuirin ay Pedro.*)

43 Nang quinabucasan inibig ni Jesus na pumaroon sa

Galilea ; at caniyang nasumpungan si Felipe at sa caniya^,

sinabi ni Jesiis : Sumunod ca sa aquin.

44 At si Felipe ay taga Betsaida, sa ciudad ni Andrds at ni

Pedro.

45 Nasumpungan ni Felipe si Natanael, at sinabi sa caniya

:

Nasumpungan namin yaong isinulat ni Moises sa cautusan,

at sa manga profeta : si Jesus na taga Nazaret na anac ni Jos^.

46 At sinabi sa caniya ni Natanael •

i,
Mangyayari bagang

lumitao ang ano mang magaling sa Nazaret? Sinabi sa

caniya ni Felipe : Pumarito ca at masdan mo.
47 Naquita ni Jesus si Natanael na lumalapit sa caniya, at

sinabi tungcol sa caniya : Narito, ang tunay na taga Israel,

na sa caniya,i, ualang daya.

48 Sinabi sa caniya ni Natanael : ^ Saan mo aco naqui-

quilala ? Sumagot sa caniya si JestSs, at sa caniya,i, sinabi

:

Bago ca tinauag ni Felipe, nang icao ay nasa ilalim ng
higuera, ay quita,i, naquita.

49 Sumagot si Natanael sa caniya : Eabf, icao ang Anac
nang Dios ; icao ang Hari nang Israel.

50 Sumagot si Jesus at sa caniya,i, sinabi: ^Dahil baga sa

sinabi co sa iyo : quita,i, naquita sa ilalim nang higuera, ay

* Pedro, ftug iblg sabihio, ay bato.
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sumasampalataya ca ? Maqniqiiita mo ang manga bagay na
lalong malalaqui cay sa rito.

51 At sinabi niya sa caniya : Catotohanan, catotohanang

siriasabi oo sa inyo : Maqniquita ninyoag bucas ang langit,

at ang mga angel nang Dios na pumapanhic at nananaog sa

Anac nang tauo.

Ang casalan sa Cana ; ang tuhig na naguing alac.

2 AT nang icatlong arao ay nagcaroon ng isang boda sa

Cana ng Galilea : at naroroon doon ang ina ni Jesiis

:

2 at inanyayahan din naman si Jesiis at ang caniyang mga
alagad sa casalan.

3 At ng magcnlang nang alac," ang ina ni Jesiis ay nagsabi

Ba caniya : j IJala silang alac !

4 At sinabi sa caniya ni Jesiis : ^ Babaye, ano ang ipaqui-

quialam, co sa iyo? hindi pa dumarating ang aqning oras.

5 Sinabi nang caniyang ina sa manga naglilingcod : Gauin

ninyo ang sa inyo,i, caniyang sabibin.

6 At mayrooa doong anim na tapayang bato 7ia lalagyan

nang tubig, na ang pagcatayo ay alinsunod sa paglilinis nang

manga judio, na nagcacasiya sa baua,t, isa ang dalaua d

tatlong banga.

7 Sinabi sa canila ni Jesiis : Pminiri ninyo nang tubig ang

manga tapayan. At canilang pinuno hangang sa labi.

8 At sinabi niya sa canila : Cmiin ninyo ngayon at inyong

iharap sa cafciuala sa dulang. At canilang iniharap.

9 At nang maticman nang catinala sa dulang ang tubig

na naguing alac, at hindi nalalaman niya cung saan buhat

(datapua,t, nalalaman nang manga naglilingcod, na nangagsi-

cuba nang tubig), tinauag nang catiuala sa dulang ang esposo,

10 at sinabi niya sa caniya : Alin mang tauo ang unang

inilalagay ay ang mabuting alac ; at cung nangabubusog na,

saca inilalagay ang lalong masama ; itinago mo ang mabuting

alac hangang ngayon.

11 Itong pasimula nang caniyang mga tanda ay guinaua ni

Jesiis sa Cana nang Galilea, at ipinahayag ang caniyang

calualhatian ; at sa caniya,i, sumampalataya ang caniyang

manga alagad.
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12 Pagcatapos nito, siya,i, lumusong sa Capernaum, siya, at

aiig caniyang ina, at mga capatid, at ang caiiiyang mga
alagad, at sila^i, Hindi uangatira roong mahabang arao.

Nililmis ni Jesus ang Tentplo.

13 At malapit na ang pascua nang manga judio : at nanhic
si Jesiis sa Jerasalem.

14 At nasumpungan sa templo yaong mga nagbibili nang
manga bacang capon, at mga tupa, at manga calapafci, at ang
manga mamalit ng salapi na nangacaupo

:

15 at guinaiiang isang pamalo ang mga lubid, at pinalayas

niya silang lahat sa templo, ang manga tupa, at gayon din

ling manga bacang capon ; at ibinubo ang salapi nang manga
mamamalit, at guinulo ang canilang mga papag

;

16 at sa manga nagbibili nang mga calapati, ay sinabi

:

Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito ; huag ninyong gauin
R.ng bahay nang aquing Ama na bahay nang panganga-
lacal.

17 Napagalaala nang caniyang manga alagad na nasusulat

:

Ang pagmamalasaquit nang inyong bahay ay cacainin aco.

18 Caya sumagot ang manga judio, at sa caniya,i, sinabi

:

^Anong tandang ipinaquiqnilala mo sa amin yamang guinaua
mo ang manga bagay na ito ?

19 Sumagot si Jestis, at sa canila,i, sinabi : Iguiba ninyo
ang templong ito, at aquing itatayo sa tatlong arao.

20 Sinabi ng^ nang manga judio : Tmnagal nang apat na
puo,t, anim na taon ang pagcatayo ng templong ito, ^at
itatayo mo sa tatlong arao?

21 Datapua,t, sinasalita niya ang tungcol sa templo ng
caniyang catauan.

22 Nang magbangon ng^ siya sa mga patay, naalaala nang
caniyang manga alagad na sinalita niya ito ; at sumampalataya
sa Casulatan, at sa uicang sinabi ni Jesiis.

23 At nang siya,i, nasa Jerusalem, sa pascua, sa capistahan,

marami ang sumampalataya sa caniyang pangalan, sa

pagcaquita nang caniyang manga tandang caniyang guina-

gaua.
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24 Datapua,t, si Jesus ay hindi rin ipinagcatiuala ang sarili

sa canila, sapagca,t, naquiquilala niya silang lahat

;

25 at sapagca,t, hindi niya quinacailangan na sino man ay
magpatotoo tungcol sa fcauo, sapagca,t, naquiquilala niya ang
sinasaloob ng tauo.

Si JesHs ay 7iaqtdpanapam cay Nicodemo tungcol sa

bagong pariganganac.

3 AT may isang lalaqui sa manga fariseo na nagngangalang

Nicodemo, isang puno nang manga judio

:

2 ifco rin ay naparoon sa caniya sa gabi, ab sa caniya,i,

nagsabi : Kabi, nalalaman naming icao ay isang maestro na
nagbuhat sa Dios; sapagca,t, sino man ay hindi macagagaua
nang manga tanda na iyong guinagaua, maliban na cung

sumasacaniya ang Dios.

3 Sumagot si Jestis at sa eaniya,i, sinabi: Catotohanan,

catotohanang sinasabi co sa iyo, maliban na ang tauo ay

ipaiiganac na muli ay hindi siya macacaquita ng caharian ng
Dios.

4 Sinabi sa caniya ni Nicodemo: ^^Paanong maipanganganac

ang tauo cung siya,i, matanda na ? (^ Macapapasoc baga uli sa

tiyan nang caniyang ina, at saca ipanganac?

5 Sumagot si Jesiis: Catotohanan, catotohanang sinasabi

CO sa iyo : Maliban na ang tauo,i, ipanganac nang tubig at

nang Espiritu, ay hindi macapapasoc sa caharian nang
Dios.

6 Ang ipinanganac na galing sa laman, ay laman ng^ ; at

ang ipinanganac na galing sa Espiritu, ay espiritu nga.

7 Huag cang magtaca sa aquing sinabi sa iyo : Quinacai-

langang cayo,i, ipanganac uli.

8 Humihihip ang hangin cung saan ibig, at naririuig mo
ang caniyang ugong, nguni,t, hindi mo nalalaman cung saan

nangagaling, at cung saan paroroon: gayon ang baua,t/

ipinanganac na galing sa Espiritu.

9 Sumagot si Nicodemo, at sa caniya,i, sinabi: (jPaanoang

pangyayari ng mga bagay na ito ?
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10 Sumagot si Jesiis, at sa caiiiya,i, sinabi :
i,
Icao ay

maestro sa Israel at hindi mo nalalaman ang mga bagay na
ito?

11 Catatohaiiaii, catotohaiiang sinasabi co sa iyo : Ang
nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming naquita
ay pinatototohanan namin; at hinrli ninyo tinatangap ang
aming patotoo,

i

12 Cung sinabi co sa inyo ang manga bagay na nauncol sa

lupa at hindi ninyo aco pinaniniualaan
; (,

paanong paninina-
laan ninyo aco cung sabihin co sa inyo ang manga bagay
nanucol sa langit ?

13 At sino ma,i, hindi umaquiat sa langit, cmigdi ang
nanaog sa langit, sa macatuid ay ang Anac nang tauo na
nasa langit.

14 At cung paanong itinayo ni Moises sa ilang ang ahas, ay
gayon din quinacailangang itayo ang Anac ng tauo

:

15 upang ang lahat na sumasampalataya, ay magcaroon sa

caniya nang buhay na ualang hangan.
16 Sapagca,t, dahil sa pagsinta nang Dios sa sanglibutan,

ay ibinigay ang caniyang bugtong na Anac, upang ang labat

ng sa caniya,i, sumasampalataya ay liuag mapahamac, cungdi
magcaroon nang buhay na ualang hangan.

17 Sapagca,t, hindi sinugo nang Dios ang Anac sa sang-

libutan upang hatulan ang sanglibutan, cungdi upang maligtas

ang sanglibutan sa pamamag-itan niya

18 Ang sumasampalataya sa caniya ay hindi hinahatulan

;

ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagca,t, hindi

sumasampalataya sa pangalan nang bugtong na Anac nang
Dios.

19 At ito ang hatol, na naparito ang ilao sa sanglibutan at

inibig pa ng mga tauo ang cadiliman cay sa ilao ; sapagca,t,

masasama ang canilang mga gaua.

20 Sapagca,t, ang lahat ng gumagaua nang masama ay
quinapopootan ang ilao, at hindi lumalapit sa ilao, upang
huag masauay ang canilang manga gaua.

21 Datapua,t, ang gumagaua nang catotohanan ay lumalapit
sa ilao, upang maihayag, na ang caniyang mga gaua ay guin-

aua alifisujiod sa Dios.
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Bagong patotoo ni Juarig Marnwiinyag,

22 Pagcatapos ng mga bagay na ito ay riaparoon si Jesus at

Dg caniyang manga alagad sa lupa xiang Judea ; at doon siya

tumira na casama nila, at iiagbibinyag,

23 At nagbibinyag din naman si Juan sa Enon, maiapit sa

Salim, 6apagca,t, doo,i, maraming tubig : at sila,i, nagsisipa-

roon at binibinyagan.

24 Sapagca,t, hindi pa inilalagay sa bilanguan si Juan.

25 Nagcaroon nga ng pagcacaalit ang manga alagad ni Juan

at isang judio tungcol sa paglilinis.

26 At sil^ji, naparoon cay Juan, at sa caniya,i, canilang

sinabi : Eabi, yaong casama mo sa daco roon nang Jordan,

na binigyan mong patotoo narito, siya rin ang nagbibinyag,

at ang lahat ay naparoroon sa caniya.

27 Sumagot si Juan at sinabi : Hindi macatatangap nang

ano man ang tauo, maliban na ipinagcaloob sa caniya mula sa

langit.

23 Cayo man ay magpapatotoo sa aquin na aquing sinabi

:

Aco,i, hindi ang Cristo, cungdi : Aco,i, pinaunang sugo

tiiya.

29 Ang nagtatangquilic sa esposa ay siyang esx30S0 ; data-

pua,t, ang caibigan nang esposo, na nacatindig at siya,i, xjina-

^uiquingan, ay nagagalac na mainam dahil sa voces ng esposo

:

itong aquing caligayahan ng^ ay naganap.

30 Siya,i, quinacailangan lumaqui nguni,t, aco,i, quinacai-

langan lumiit.

31 Ang nangagaling sa itaas ay sumasaibabao nang lahat

;

ang galing sa lupa, ay taga lupa, at ang ucol sa lupa ang

sinasalita : ang nangagaling sa langit ay sumasaibabao nang

lahat.

32 Ang naquita at naringig tay siyang pinatototohanan, at

sino man ay hindi tumatangap nang caniyang patotoo.

33 Ang tumatangap ng caniyang patotoo, ay sumasacsi, na

ang Dios ay mapagpatotoo.

34 Sapagca,t, ang sinugo nang Dios ay sinasahta ang manga
salita nang Dios, sapagca,t, ibinibigay nang Dios ang Espiritu

na ualang sucat.
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^ ^

35 Sinisinta rmng Ama ang Anac, at inilagay sa caniyaiig

Camay ang lah^t nang manga bagay.

36 Ang snmasainpalataya sa Anac ay may buhay na uaiang
hangan ; nguni,t, ang hindi sumusunod sa Anac, ay bindi

maquiquita ang buhay, cungdi ang galit nang Dios ay
siimasacaniya.

Ang babayeng taga Samaria^

4NAliG maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan nang
manga fariseo na si Jesus ay gumagaua at nagbibinyag

nang lalong maraming manga alagad cay sa cay Juan,

2 (baga man hindi nagbibinyag si Jesus cungdi ang cani-

yang manga alagad),

3 iniuan niya ang Judda at naparoon uli sa Galilea.

4 Quinacailangang magdaan siya sa Samaria.

6 Naparoon nga sa isang ciudad nang Samaria na tinatauag

na Sicar, malapii; ba parang na ibinigay ni Jacob cay Josd na
caniyang anac

:

6 At naroroon doon ang balon ni Jacob. Si Jesus ng^ ng
napapagod sa caniyang paglacad, ay naupo ng gayon sa tabi

ng balon. Malapit na ang icaanim na oras.

7 Dumating ang isang babaye na taga Samaria na cucuha
ng tubig : sa caniya,i, sinabi ni Jestis : Painumin mo aco.

8 Sapagca,t, naparoon sa ciudad ang caniyang mga alagad
upang bumili nang pagcain.

9 Caya sinabi sa caniya nang babayeng taga Samaria

:

^Baquit icao, na judio ay humihingi ca nang maiinom sa

aquin, na aco,i, babayeng taga Samaria ? Sapagca,t, bindi

naquiquipag-usap ang manga judfo sa manga taga

Samaria).

10 Sumagot si Jesus, at sa caniya,i, sinabi : Cung mapag-
quilala mo ang caloob nang Dios, at cung sino ang sa iyo,i,

nagsasabi : Painomin mo aco ; icao ay hihingi sa caniya, at

icao ay bibigyan niya nang tubig na bubay.
11 Sinabi sa caniya nang babaye: Guinoo, uala cang sucat

icacuha nang tubig, at malalim ang balon; (?saaa ng^
naroroon ang iyong tubig na buhay ?
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12 i Higuit ca pa baga sa aming amang si Jacob na 9a

ami,i, nagbigay rig balong ito ; at doo,i, uminom siya, at ang
caniyang mga anac, at ang caniyang manga hayop ?

13 Sumagot si Jesus at sa caniya,i, sinabi : Bino man ang
uminom nang tubig na ito ay muling mauuhao

;

14 clatapna,t, ang uminom ng tubig na sa caniya,i, aqiiing

ibibigay, hindi na mauuhao magpacailan man : nguni,t, ang
tubig na sa caniya,i, aquing ibibigay, ay maguiguing isang

balon na pangagalingan ng tubig na icabubuhay na ualang

hangan.

15 Sinabi sa caniya nang babaye : Guinoo, bigyan mo aco

nang tubig na ito, upang aco,i, huag mauhao, at huag
pumarito sa ganitong calayo upang umiguib pa.

16 Sinabi sa caniya ni Jesus : Lumacad ca, tauaguin mo
ang iyong asaua, at icao ay pumarito.

17 Sumagot ang babaye at sinabi sa caniya : Uala acong

asaua. Sinabi sa caniya ni Jesus: Icao ay nagsabi na
mabuti : Uala acong asaua

:

18 sapagca,t, nagcaroon ca nang limang asaua ; at ang nasa

iyo ngayon ay hindi mo asaua : dito,i, sinabi mo ang catoto-

hanan.

19 Sinabi sa caniya nang babaye : Guinoo, napaghahalata

cong icao ay profeta.

20 Sumamba ang aming mga magulang sa bundoc na

ito, at sinasabi ninyo, na sa Jerusalem ang lugar na quinacai-

langang pagsambahan.

21 Sa caniya,i, sinabi ni Jesiis: Babaye, paniualaan mo
aco, dumarating ang oras, na cahi,t, sa bundoc na ito cahi,t,

sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama.

22 Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman : sinasamba

namin ang nalalaman namin ; sapagca,t, nangagaling sa

manga judio ang pagcaligtas.

23 Datapua,t, dumarating ang oras, at ngayon ng^ na
sasambahin ng manga tunay na sumasamba ang Ama sa

espiritu at sa catotohanan ; sapagca,t, hinahanap ng Ama
ang mga gayon upang maguing manga mananamba sa

caniya.
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24 Ang Dios ay Espiritu ; at ang manga sa caniya,i,

sumasamba ay quinacailangang sumambasa espiritii at sa

catotohanan.

25 Siiiabi sa caniya iiang babaye : Nalalaman co na
paparito ang Mesias (na tinatauag na Cristo) : pagca &iya,i,

naparito, ay ipabahayag sa atin ang lahat nang mga bagay.

26 Sinabi sa caniya ni Jesus : Aco na nagsasalita sa iyo

ay ang Cristo.

27 At sa ganito,i, dnmating ang caniyang manga alagad

;

at sila,i, nangagtaca na siya,i, nacpiquipagsalitaan sa isang

babaye
; gayon ma,i, sino man ay ualang nagsabi : (, Ano

ang iyong hinahanap ? 6 ^^ Baqnit naquiquipagsalitaan sa

caniya '?

28 Sa gayo,i, iniiian nang babaye ang caniyang banga, at

naparoon sa ciudad, at sinabi sa manga tano

:

29 Pumarito cayo, tingnan ninyo ang isang lalaqui na
Binabi sa aqnin ang lahat nang aquing guinaiia : (, baca caya
ito nga ang Cristo?

30 Lumabas sila sa ciudad, at nangagsisiparoon sa caniya.

A7ig pagaani at ang mga magsasaca.

81 Samantala ay ipinamauhic sa caniya ng mga alagad, na
sinabi : Kabi, cnmain ca.

32 Datapua,t, sinabi niya sa canila : Mayroon acong cacan-
ing isang pagcain, na hindi ninyo nalalaman.

33 Ang manga alagad nga ay nagsabihang isa,t, isa : ^^Baca
dinalhan siya nang pagcain nang sino man ?

34 Sinabi sa canila ni Jesus : Ang pagcain co ay ang aquing
gauin ang calooban nang sa aquin ay nagsugo, at aquing
tuparin ang caniyang gaua.

35 (, Hindi baga sinasabi ninyo : May apat na buan pa hago
dumating ang pagaani? Narito, sa inyo,i, aquing sinasabi:

Idilat ninyo ang inyong manga mata, at inyong tingnan ang
manga buquid, na mapuputi na upang anihin.

36 Ang umaani ay tumatangap ng upa, at nagtitipon ng
bunga upang sa buhay na ualang hangan : upang ang nagba-
hasic at ang umaani ay ma^alac na capua.
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37 Sapagca,t, dito,i, catotohanan ang caBabihan : Isa ang
naghahasic, at iba an;^ amaani.

38 Ca^^Oji, iimtusan co upang inyoDg aiiihin ang hindi ninyo
pinagpagalan : iba aug maiiga nagpagal, at cayo,i, siyang

pumasoc sa canilang pinagpagalan.

39 At marami sa manga taga Samaria sa ciudad iia yaon
ay sa caniya sumampalataya, dahil sa salita ng babaye na
nagpapatotoo : Sa aqnin ay sinabi ang lahat ng aquing
guinaua.

40 Caya ng sa caniya,i, dumating ang aiga taga Samaria, ay
sa caniya,i, ipinanianhic na matira sa caiiila : at natira roong
dalauang arao siya.

41 At lalong marami ang sumampalataya sa caniya dahil

sa caniyang salita
;

42 at sinasabi nila sa babaye : Ngayo,i, snmasampalataya
hindi dahil sa pananalita mo: sapagca^t, cami rin ang
nacaringig, at catotohanang nalalaman naming siya ang
Tagapagligtas sa sanglibutan.

Pagpapagaling sa anac ng isang gninoo sa caharian.

43 At pagcaraan ng dalauang arao ay umalis doon, at

naparoon sa Galilea.

44 Sapagca,t, si Jesus din ang nagpatotoo, na ang profeta sa

caniyang sariling hipain ay ualang capnrihan.

45 Nang siya nga,i, dumating sa Galilea, ay tinangap siya

nang manga taga Galilea, ng canilang maquita ang lahat

ng mga bagay na caniyang guinagaua sa Jerusalem sa

capistahan ; sapagca,t, sila naman ay naparoon din sa

fiesta.

46 Naparoon ngang muli si Jems sa Cana ng Galilea, na
doOji, caniyang pinapaguing alac ang tubig: at may isang

mahal na tauo na ang anac na lalaqui ay may saquit sa

Capernaum.
47 Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumarating sa

Galilea na mula sa Judea, ay naparoon sa caniya at ipina-

manhic na bumaba at pagalingin ang caniyang anac ; sapag-

ca,t, naghihingalo.
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48 Sinabi ng^ sa caniya ni Jesus ; Maliban na cayo,i,

macacaquita ng mga tanda at cababalaglian ay hindi cayo
sasampalataya sa ano mang paraan.

49 Ang mahal na tauo ay nagsabi sa caniya : Guinoo,
bumaba ca bago mamatay ang aquing anac.

50 Sinabi sa caniya ni Jesus : Humayo ca, buhay ang anac
mo. Sumampalataya ang lalaqui sa salita na sinabi sa

caniya ni Jesus, at yumao.
51 At samantalang siya,i, bumababa, ay sinalubong siya ng

caniyang mga alipin na sinabi, na ang caniyang anac ay
buhay.

52 Caniyang tinanong ng^ sila cung anong oras nagpasimula
ang paggaling. Sa caniya ng^,i, canilang sinabi : Cahapon
ng a las siete hinibasan siya ng lagnat.

53 Naunaua nga ng ama, na sa oras na yaon ng sabihin sa

caniya ni Jesiis : Buhay ang anac mo : at sumampalataya siya

at ang boong casambahay niya.

54 Itong pangalauang tanda na guinaua ni Jesus ng siya,i,

pumaroon sa Galilea na mula sa Judea.

Pagpapagaling sa himpo sa Bethesda,

5PAGGATAP0S ng manga bagay na ito,i, nagcaroon ng
fiesta ang mga judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem.

2 At mayi'oon sa Jerusalem, sa tabi ng pinto ng mga tupa,

ay may isang estanque,* nasa uicang hebreo ay tinatauag na
Bethesda, na may limang pintuan.

3 Na sa mga ito ay nangaliahandusay ang marami sa

canilang mga may saquit, mga bulag, mga pilay, mga
natutuyo, na nangagsisipaghintay sa paggalao ng tubig.

4 Sapagca,t, bumababa ang isang angel ng Panginoon sa

manga tanging panahon sa estanque at hinahalo ang tubig

:

at ang unang manaog sa estanque, pagcatapos na mahalao
ang tubig, ay gumagaling sa ano mang saquit na dinaram-

dam.
5 At naroroon ang isang lalaqui na may tatlong puo,t,

ualong taon nang may saquit.

* Tinatauag na estanque ang t&nqne 6 tipunan naug tubig.
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C Nang maquita ni JesiSs siya na nacahandusay, at mapag-
quilalang malaon ng panahong may saquit, ay sinabi sa

caniya :
f^
Ibig mo bagang gumaling ?

"7 Sumagot ea caniya ng may saquit : Guinoo uala acong
taiio na maglnsong sa aquin sa estanque paghalo sa tubig,

datapua,t, samantalang aco,i, naparoroon ay nacalusong na

muna ang iba.

8 Sinabi sa caniya ni Jesus : Magtindig ca, dalhin mo ang
iyong bibigan, at lumacad ca.

9 At pagdaca,i, gumaling ang lalaqui at dinala ang caniyang

hihigan, at lumacad.

10 At niyaOji, arao ng sabado. Sinabi ng^ ng mga judio sa

caniya na pinagaling: Ngayo,% sabado: hindi matuid na
dalhin mo ang iyong bibigan.

11 Nguni,t, sila,i, sinagot niya : Ang nagpagaling sa aquin

ang siya ring sa aqui,i, nagsabi : Dalbin mo ang iyong

bibigan, at lumacad ca.

12 Tinanong nila siya : ^, Sino ang tauong sa iyo,i, nagsabi

:

Dalhin mo ang iyo7ig Jiiliigaji at lumacad ca ?

13 Nguni,i, hindi nalalaman ng pinagaling cung sino

;

sapagca,t, si Jesus ay humiualay, sapagca^ty nasa lugar na
yaon ang isang caramihan.

14 Pagcatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at

sa caniya,i, sinabi: Narito, icao ay gumaling: huag ca ng
magcasala, upang huag mangyari sa iyo ang lalong masama.

15 Umalis ang tauo at sinabi niya sa mga judio, na si Jesus

ang sa caniya,i, nagpagaling.

Si Jesus ay napaquilalcmg Anac ng Dios, isa lamcmg

siya at am,g Ama.

16 At dahil dito,i, pinag-uusig ng mga judio si Jesus, at

sapagca,t, guinagaua ang mga bagay na ito sa sabado.

17 Datapua,t, sinagot sila ni Jesus : Hanga ngayo,i, guma-
gaua ang aquing Ama, at aco,i, gumagaua.

18 Dahil dito,i, lalo ng pinagsisicapan ng mga -judio na
siya,i, patayin, sapagca,t, hindi lamang di ipinangingihn ang
sabado, cungdi naman tinatauag na caniyang Ama ang Dios,

na naquiquipantay sa Dios.
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19 Caya suaiagot si Jesus, at siiiabi sa canila; Catotohanan,
catofcohanang, sinasabi co sa inyo : Hindi macagagaua ang
Anac sa caniyang sarili Dg aiio man, cungdi ang maquitang
gauin ng Ama ; sapagca.t, ang lahat ng bagay na caniyang
guinagaua, ay gayon din ang guinagaua ng Anac.

20 Sapagca^t, sinisinta ng Ama ang Anac, at sa caniya,i.

ipinaquiqnita ang lahat ng bagay na caniyang guinagaua : at

lalong malalaquing gaua cay sa manga ito ang sa caniya,i,

ipaquiquita, upang cayo,i, manguilalas.

21 Sapagca,t, palibhasa,i, ibinabangon ng Ama ang mga
patay, at silaj, binubuhaj?', gayon din naman binubuhay ng
Anac ang caniyang mga ibig.

22 Sapagca,t, sino ma,i, hindi hinahatulan ng Ama, cungdi
ipinagcaloob sa Anac ang boong paghatol

;

23 upang paunlacan nang lahat ang Anac, na gaya ng
pagpapaunlac sa Ama. Ang hindi nagpapaunlac sa Anac ay
hindi nagpapaunlac sa Ama na sa caniya,i, nagsugo,

24 Catotohanan, catotohanang sinasabi co sa inyo : Ang
dumiringig nang aquing uica, at sumasampalataya sa nagsugo
sa aquin, ay may buhay na ualang hangan, at hindi mapapasoc
sa paghatol, cungdi lumipat na sa cabuhayan mula sa

camatayan.

25 Catotohanan, catotohanang sinasabi co sa inyo : Darat-

ing ang oras, at ngayon ng^, na mariringig ng mga patay ang
voces ng Anac ng Dios ; at ang mga macaringig ay mangabu-
buhay.

26 Sapagca,t, sa paiaan ang Ama ay may buhay sa caniyang

sarili, ay gayon din namang binigyan ang Anac na magcaroon
ng buhay sa caniyang sarili

:

27 at binigyan siya ng capangyarihang macahatol, sapagca,t,

siya,i, Anac ng tauo.

28 Huag cayong magtaca nito : sapagca,t, dumarating ang
oras na ang lahat ng mga nasa libingan ay macacaringig ng
caniyang voces at mangagsisilabas

:

29 ang mga nagsigaua ng magaling, ay sa pagcabuhay na
mag-uli sa buhay : at ang mga nagsigaua ng masama ay sa

pagcabuhay na mag-uli sa paghatol.
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30 Hindi aco macagagaua ng ano man sa aqiiing sarili

:

hnmahatol aco ayon sa aquing nariringig, at ang paghatol

CO, ay matuid, sapagca,t, Iiiudi co pinagsisicapan ang aquing
'

sariling calooban, ciingdi angcalool-anniyong nagsugo saaquin.

31 Cung acOji, nagx:)apatotoo sa aquing sarili, ang patotoo co

ay hindi catotohanan.

32 Iba ang nagpapatotoo sa aquin, at talastas co na ang
patotoo na sinasacsihan sa aquin, at talastas co na ang patotoo

na sinasacsihan sa aquin ay catotohanan.

33 'Cay0,1, nagsugo cay Juan, at siya,i, nagpatotoo sa

catotohanan.

34 Datapua,t, ang patotoo na aquing tinatangap ay hindi

mula sa tauo
;
gayon ma,i, sinasabi co ang mga bagay na ito

upang cayOji, mahgtas.

35 Siya,i, ang ilaoang nagniningas at lumiliuanag ; at inibig

ninyong cayo,i, magsayang suuiandali sa caniyang ilao.

3G Datapua,t, mayroon acong lalong malaquing pagpapa-
totoo cay sa cay Juan ; sapagca,t, ang mga gauang ibinigay sa

aquin ng aquing Ama, upang tuparin, ang gayon ding mga
gaua na aquing guinagaua ay nagpapatotoo tungcol sa aquin

na aco,i, sinugo ng Ama.
37 At ang Ama na nagsugo sa aquin, ay siyang nagpatotoo

tungcol sa aquin. Cailan ma,i, hindi ninyo naringig ang
caniyang voces at hindi ninyo naquita ang caniyang anyo.

38 At hindi nananatili sa inyo ang caniyang uica : sapagca,t,

hindi cayo sumasampalataya sa caniyang sinugo.

39 Sahcsiquin ninyo ang mga Casulatan ; sapagca,t, iniisip

uinyo na doon naroroon ang inyong buhay na ualang hangan,

at ang mga Camilatang ito ang siyang nagpapatotoo tungcol

sa aquin.

40 At aayao cayong lumapit sa aquin, upang cayo,i,

magcaroon ng buhay.

41 Hindi aco tumatangap ng capurihan sa mga tauo.

42 Datapua,t, naquiquilala co cayo, na hindi sumasainyo

ang pag-ibig sa Dios.

43 Naparito aco sa pangalan ng aquing Ama, at hindi ninyo

aco tinatanagp: cung iba ang puma ri to sa caniya ring panga*

Ian, yaon ay inyong tatangapin.
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44 (^ Paanong marigyayaring manampalataya, cayong nag-
tataugapan sa isa,t, isa ng capurihan, at biridi iiinyo

pinagsisicapan aiig capurihang sa iisang Dios najigaga-

ling ?

45 Huag ninyong acalaing cayo,i, aquing isusiimbong sa

Ama : may isang nagsusumbong <3a inyo si Moises, v9,ong

inyoiig inaasahan,

46 Sapagca,t, cung cayo,i, sumampalataya cay Moises, ay
sasampalataya cayo sa aquin, sapagca,t, tungcol sa aquin
siya,i, sumulat.

47 Nguni,t, cung bindi cayo sumasampalataya sa caniyang
mga sulat, <? paanong sasampalataya cayo sa aquing mga
salita ?

Ang pagpaparami n§ manga tinapay,

6PAGCATAP0S ng mga bagay na ito, si Jesus ay naparoon
sa cabilang ibayo ng dagat ng Galilea na siyang dagat ng

Tiberias.

2 At sumusunod sa caniya ang lubhang maraming tauo

sapagca,t, canilang naquiquita ang manga tanda na guinagaua

niya sa mga may saquit.

3 At umabon si Jesus sa bundoc, at doo,i, umupo na casama
ng caniyang mga alagad.

4 At malapit na ang x^ascua, na j&esta ng mga judio.

5 At idinilat nga ni Jesus ang caniyang mga mata at

naquita niya ang lubbang maraming tauong sa caniya,i,

lumalapit, at sinabi cay Felix^e : i Saan tayo bibili ng tinapay

upang mangagsicain ito ?

6 At ito,i, caniyang sinabi sa caniya upang siya,i, ticman
;

Bapagca,t, nalalaman na niya ang caniyang gagauin,

7 Sumagot si Felij^e sa caniya: Hindi magcacasiya sa

canila ang dalauang daang denariong* tinapay upang macacain

nang caunti ang baua,t, isa.

8 Sinabi sa caniya ng isa sa caniyang mga alagad, ni

Andres capatid ni Simon Pedro

:

* Culang na anim na piio.t, nalong piso.
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9 Isang batang lalaqui ay naririfco iia mayrooiig limang
tinapay na cebada afc dalauang isda

;
(^datax3ua,t, gaano na ito

sa ganiyang caraming tauo ?

10 Sinabi ni Jesus : luj^'ong pahiligiiin ang mga tauo. At
madamo sa lugar na yaon : nangagsihilig ng£t ang may mga
limang libong lalaqui ang bilang.

11 Dinampot nga ni Jesiis ang mga tinapay, at ng siya,i,

piacapagpasalamat ay ipinamahagui sa mga nangacahilig ; at

gayon din naman ang mga isda, cung gaano ibiguin nila.

12 At ng sila,i, mabusog sinabi niya sa caniyang mga
|.lagad : inyong tipunin ang mga pinagpirapirasong lumabis
npang huag mga sayang.

13 Canila ugang tinipon at pinuno ang labing dalauang

bacol ng mga pinagpirapiraso niyong limang tinapay na
cebada, na lumabis sa mga nagsicain.

14 Caya,t, ng maquita ng mga tauo ang guinauang tanda ni

Jesus, ay canilang sinabi : Totoong ito ang profeta na
paririto sa sanglibutan.

15 At ng mahalata ni Jesus na sila,], nangagsisilapit at

|iya,i, aagauin upang siya,i, gauing hari, ay muling nagbalio

Ba bundoc, na nag-iisa.

Si Jesus ay lumdlacad sa ibabao ng dagat,

16 At ng dumating hapon, ay bumaba ang caniyang mga
llagad sa dagat

;

17 at nangagsilulan sila sa isang daong at canilang tinauid

ang dagat na ang tungo.i, sa Capernaum. At madilim na, ay
hindi pa dumarating sa canila si Jesus.

18 At lumalaqui ang mga alon sa dagat dahil sa isang

malacas na haxiging bumihihip.

19 Nang sila nga,i, nacagaod na ng may mga dalauang

puo,t, lima o tatlong puong estadio/}- ay canilang naquita na
lumalacad si Jesus sa ibabao ng dagat, at lumalapit sa daong

;

at sila,i, nangahintacutan.

20 Datapua,t, sinabi niya sa canila : Aco nga, huag cayong
mataeot.

t Bana,t< dalauang puo,t, siyam na estatlio %y may isang legua uatiu.
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21 Ninanasa ng^ nila na siya,i, tangapin sa daong ; at

pagdaca,i, dumating ang daong sa lupang canilang tiniitumpa.

Si Jesus, tinapay iig cahuhayan sa mga ncmanampalataya,

22 Quinabucasan ay naquita ng mga tauo na nasa cabi-

lang ibayo ng dagat, na doo,i, ualang ibang maliit na daong
cungdi isa, at bindi lumulan si Jesiis na casama ng caniyang

mga alagad sa daong, cungdi nangag-iisang lumayag ang
caniyang mga alagad

;

23 (gayon man'may maliliit na daong na nangagsidating na
raiila sa Tiberias, malapit sa lugar na canilang quinainan ng
tinapay, pagcatapos na macapagpasalamat ang Panginoon)

:

24 ng maquita ng^ nang cai*amihan na uala roon si Jesiis,

at ang caniyang mga alagad man, ay nangagsilulan sila sa

maliliit na daong, at sila,i, napasa Capernaum, na hinanap si

Jesus.

25 At ng siya,i, canilang masumpongan sa cabilang ibayo

ng dagat, ay canilang sinabi sa caniya; Eabi ^J^cailan ca

dumating dito ?

2G Sinagot sila ni Jesiis at sinabi ; Catotohanan, catotoha-

nang sinasabi co sa inyo: Aco,i, inyong hinabanap, hindi

dahil sa inyong naquitang manga tanda, cungdi dahil sa cayo,i,

cumain ng tinapay, at cayo,i, nangabusog.

27 Mangagsigaua cayo, hindi dahil sa pagcaing napapanis,

cungdi dahil sa pagcaing tumatagal sa buhay na ualang

hangan, na ibibigay sa inyo ng Anac ng tauo; sapagca,t,

siyang tinatacan ng Ama, na Dios.

28 Caya,t, sa caniya,i, canilang sinabi
; ^ Ano an.g dapat

naming gauin upang aming gauin ang mga gaua ng Dios ?

29 Sumagot si Jesiis at sa canila,i, sinabi ; Ito ang gaua ng
Dios, na inyong sampalatayanan yaong caniyang sinugo.

30 Sinabi nga nila sa caniya
; (^ Ano ng5, ang iyong guina-

gauanapinacatanda, upang aming maquita at sampalatayanan

ca namin ? <^ Ano ang guinagaua mo ?

31 Cumain ang aming njga magulang nang mana sa ilang,

gaya ng nasusulat. Tinapay ng langit ang sa canilaji,

pinacaiu.
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32 Sinabi ng^ sa canila ni Jesiis ; Catotohanan, catotohanang
sinasabi co sa injo : Cayo^i, hindi binigyan ni Mois& ng
tinapay na inula sa langit, datapna,t, ang aqxiing Ama ay
binibigyan cayo ng tunay na tinapay na mula sa langit.

33 Sapagca,t, ang tinapay ng Dies a}^ yaong bnmababa na
mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan.

34 Sa caniya nga,i, canilang sinabi ; Panginoon, ibigay

mong palagui sa amin ang tinapay na ito.

35 Sa cani]a,i, sinabi ni Jesus ; Aco ang tinapay ng cabuha-

yan ; ang lumalapit sa aquin, cailan ma,i, bindi niagugutom

;

at ang sumasarnpalataya sa aquin, cailan may bindi mauuhao.

36 Datapua,t, sinabi co sa inyo, na naquita ninyo aco, at

gayon ma,i, hindi sumasampalataya.

37 Lahat ng ibinibigay sa aquin ng Ama, ay lalapit sa

aquin; at ang lumalapit sa aquin sa ano mang paraan ay

bindi co itataboy.

38 Sapagca,t, bumaba acong mula sa langit, bindi upang
gauin CO ang quing sariling calooban, cungdi ang calooban

nang nagsugo sa aquin.

39 At ang calooban nang nagsugo sa aquin ay ito : na lahat

na ibinigay sa aquin, ay huag cong iuala, cungdi ibangon sa

huling arao.

^40 Ito ng^ ang calooban ng aquing Ama, na ang lahat na

nacaquiquita sa Anac, at sa caniya,i, sumasampalataya ay

magcarait ng ualang bangang buhay, at ibaljangon co siya sa

huling arao.

41 Caya,t, pinagbubulong-bulunganan siya ng mga judio,

sapagca,t, caniyang sinabi: Aco ang tinapay na bumaba na

mula sa langit.

42 At canilang sinasabi; ^ Hindi baga ito,i, si Jesds, Anac
ni Jose, na naquiquilala natin ang caniyang ama at ina?

(j.Baquit ngayon ay sinasabi niya: Aco,i, bumaba mula sa

langit ?

43 Sumagot si Jesus, at sa canila,i, sinabi Huag cayong

mangagbulong-bulunganan.

44 Sino ma,i, hindi macalalapit sa aquin, maliban na ang

Ama na nagsugo sa aquin ay siya dalhin sa aquin ; at siya,i,

ibabangon co sa huling arao.
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*5 Nasusulat sa mga profota : At tiitiiruan silang lahat ng
Dios. Sino mang nacaringig sa Ama, at nagaral; ay piima-

parito sa aquin.

4G Sino aia,i, hindi nacaquita sa Ama cungdi yaoiig nnila

sa Dios, siyang nacaquita sa Ama.
47 Catotohanan, catotohanaug sinasabi co sa inyo: Ang

sumasampalataya ay may bnhay na ualang hangan.

48 Ago ang tinapay ng cabuhayan.

49 Nangagsicain ang inyong mga magulang ng mana sa

ilang, at nangamatay.
50 Ito ang tinapay na bumabang mula sa langit, upang ang

tauong macacain ay hxiag mamatay.
51 Ago ang tinapay na buhay na bumabang mula sa langit

:

cung ang sino man ay cumain ng tinapay na ito ay mabubu-
hay magpacailan man: tunay, at ang tinapay na aquing
ibibigay ay ang aquing laman, sa icabubuhay ng sanglibufcan.

52 Nagtatalo ngang isa,t, isa ang mga judio, na sinasabi

:

^JjPaanong maipacacain sa atin ng tauong ifco ang caniyang
laman ?

53 Sinabi ng^ sa canila ni Jesiis: Catotohanan, catotohanaug
sinasabi co sa inyo : Maliban na cayo cumain ng laman ng
Anac ng tauo at uminom ng caniyang dugo ay uala cayong
buhay sa inyo.

54 Ang cumacain ng aquing laman, at umiinom ng aquing
dugo ay may buhay na ualang hangan ; at siya,i, ibabangon
CO sa huling arao.

55 Sapagca,t, ang aquing laman ay tunay na pagcain ; at

ang aquing dugo ay tunay na inumin.

56 Ang cumacain ng aquing laman, at umiinom ng aquing
dugo siya,i, nananahan sa aquin at aco,i, sa caniya.

57 Cimg paano ang pagcasugo sa aquin nang Amang
buhay, at aGO,i, nabubuhay sa pamamag-itan ng Ama, ga.yon

din naman ang cumacain sa aquin, siya,i, nama,i, mabubuhay
sa pamamag-itan co.

58 Ito ang tinapay na bumabang mula sa langit ; hindi gaya
ng inyong manga magulang na nangagsicain ng mana at

nangamatay : ang cumacain ng tinapay na ito ay mabubuhay
magpacailan man.
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59 Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, iig siya,i,

pagtuturo sa Capernaum.

Si Jesus ay pinabayaaii ng ma7'ami sa caniyang m§a
alagad.—Pagpapahayag ni Pedro.

GO Marami ng^ sa caniyang mga alagad ng maringig ito

ay nangagsabi : Matigas ang pananalitang ito : <? Sino ang
macariringig ?

61 Datapua,t, pagcaalam ni Jesus sa caniyang sarili na
nagbubulong-bulungan ang caniyang mga alagad tungcol dito,

sa canila,i, sinabi : ^ Ito baga ang sa inyo,i, nacapagpapatisod ?

62 (^ Ano ang inyong iisipin, cung maquita ninyo ang Anac
ng tauo na pumanhic sa quinalalagyan ng una ?

63 Ang espiritti ang siyang bumubuhay ; hindi pinaqui-

quinabangan ang laman : ang mga sabing sinalita co sa inyo

ay espiritu at buhay.

64 I)atapua,t, may ilan sa inyong hindi sumampalataya.
Sapagca,t, buhat pa nang una,i, talastas na ni Jesus cung
sino sino ang mga hindi sumasampalataya, at cung sino ang
sa caniya,i, magcacanulo.

65 At sinabi niya : Dahil dito,i, sinabi co sa inyo, na sino

man ay hindi nacaparirito sa aquin maliban na pahintulot sa

caniya ng Ama.
m Caya,t, marami sa caniyang mga alagad ay nangag-

sitalicod sa caniya, at hindi na sumasama sa caniya.

67 Caya sinabi ni Jesiis sa labingdalaua •

i,
Ibig baga ninyong

mangagsiahs din naman?
68 Sinagot siya ni Simon Pedro : Panginoon, (, canino cami

paroroon ? Icao ay may mga salitang icabubuhay na ualang

bangan.

69 At cami,i, sumasampalataya at naquiquilala namin na
icao ay ang Isang Santo ng Dios.

70 Sinagot sila ni Jesus :
f,
Hindi baga hinirang co cayong

labingdalaua, at ang isa sa inyo ay diablo ?

71 At sinasalita niya,i, si Judas, anac ni Simon Iscariote,

Sapagca,t, siya,i, ang sa caniya,i, magcacanulo, isa sa labing-

dalaua.
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Caualmiy pagsamjjalataya ng mga capatid ni Jesus,

7 AT pagcatapes ng niga bagay na ifco ay naglalacad si Jesus
sa Galilea, sapagca,t, ayao maglacad sa Judea, dahil sa

pinagpipilitan ng mga judiong siya,i, patayin.

2 At malapit na ang fiesta ng mga judio, ang fiesta ng
manga Tabernaculo.*

3 Sinabi ng^ sa caniya ng caniyang mga capatid : Umalis
ca rito, at pumaroon ca sa Judea, upang maquita naman ng
iyong mga alag^ ang iyong mga gauang guinagaua mo.

4 Sapagca.t, bindi gumaga.ua sino man ng ano mang bagay
na lihim, at sa caniyang sarili ay nagsisicap na si3^a,i, maqui-
lala sa bayag ; Gung guinagaua mo ang mga bagay na ito,

paquilala ca sa sanglibutan.

5 Sapagca,t, cahi,t, ang caniyang mga capatid man ay
hindi sumasampalataya sa caniya.

6 Caya,t, sinabi sa canila ni Jesus: Hindi pa dumarating
ang aquing panahon : datapua,t, laguing nabahanda ang
inyong panahon.

7 Hindi mangyayaring cayo,i, capootan ng sanglibutan;
nguni,t, aco,i, quinapopootan, sapagca,t, siya,i, aquing pinato-
tohanan na masasama ang caniyang manga gaua.

8 Umahon cayo sa fiesta : aco,i, bindi pa umaabon sa
fiestang ito, sapagca,t, hindi pa nagaganap ang aquing
panahon,

9 at ng masabi sa canila ang manga bagay na ito, ay natira
siya sa Galilea.

Si JesHs ay nagtuturo sa Templo 7tg capistahan ng mga
tabernaculo.—Pagtatalo ng mga Judio dahil

sa caniya,—Pinagpipilitan nilang

siya,if hnliki^i.

10 Datapua,t, nang manga caahon na ang caniyang mga
capatid sa fiesta, ng magcagayo,i, umahon naman siya, hindi
sa hayag, cungdi uari sa lihim.

• Sa capistnhang ito,i, ang bayaiior judio.i, nagtatayo ug imga dampa sa
parang at doo.i, tumitira bo ioob va ualoug arao.
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11 Hinahanap ng^ siya nang mga judio sa fiesta, atcanilang
sinasabi : (, Saan uaroon siya ?

12 At nagcaroon iig malaquing maDga pagbubulong-bulun-
gan tungcol sa caniya ang caramihan : sinasabi Dg iba : Siya,i,

tauong mabuti. Sinasabi ng iba : Hindi, cungdi nangdadaya
Pa caramihan.

13 Gayon ma,i, sino ma,i, hindi nagsasalita ng hayag
tungcol sa caniya dahil sa tacot sa manga judio.

14 Datapua,t, sa calagiiitnaan ng cax^istahan ay umahon si

Jesxis sa templo at nagtiitnro.

15 Nangagtataca wgk ang niga judio, na sinasabi : l Baquit
tnarunong ang tauong ito ng mga letra, na hindi nag-aral

cailan man ?

16 Sinagot ng^ sila ni Jesus at sinabi : Ang aral co ay
hindi aquin cungdi doon sa nagsugo sa aquin.

17 Cung ang sino man ay nag-iibig gumaua ng caniyang
calooban ay maquiquilala sa aral, cung mula sa Dios, 6 ctmg
li.co,i, nagsasalita ng mula sa aquing sarili.

18 Ang nagsasalita nang mula sa caniyang sarili, i, hinaha-

nap ang caniyang sariling calualhatian, datapua,t, ang
humahanap ng calualhatian niyaong sa caniya, i, nagsugo,

ang gayon ay mapagpatotoo, at sa caniyaj, ualang calicuan.

19 ^ Hindi baga ibinigay sa inyo ni Mois(?3 ang cautusan?

1 at sino man sa inyo ay hindi guinagaua ang cautusan

!

I Baquit pinagsisicapan ninyong aco,i, patayin ?

20 Sumagot ang caramihan : Mayroon cang demonio

:

Ij
Sino ang nagsisicap na icao ay patayin ?

21 Sumagot si Jesus at sa canila,i, sinabi : Isang bagay
ang aquing guinaua at cayo ay nagtataca.

22 Dahil dito,i, ibinigay sa inyo ni Moisfe ang pagtutuli

(hindi sa ito,i, cay Moisds, cungdi sa manga magulang) ; at

tinutuli ninyo sa sabado ang lalaqui.

23 Cung tinatangap nang lalaqui ang pagtutuli sa sabado
upang huag labaguin ang cautusan ni Moists, (?,nagagalit

cayo sa aquin dahil sa pinagahng cong lubos ang isang tauo

sa sabado ?

24 Huag cayong humatol ayon sa anyo, datapua,t, humatol
cayo ng matuid na paghatol.
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25 Sinabi nga ng ilaDg toga taga Jerusalem : ^, Hindi baga
ito ang canilang pinagsisicapaii upang siya,i, patayin ?

26 At narito, hayag na nagsasalita at ualang ano mang
sinasabi sila sa caniya: ^ Napagquilala cayaiig tunay ng mga
pnno, na ito ang Cristo ?

27 Gayon ma,i, nalalaman namin ang tauong ito cung taga

saan : datapua,t, pagca pumarito si Cristo, sino ma,i, ualang
macaaalam cung taga saan siya.

28 Sumisigao ng4 si Jesus sa templo na nagtuturo at

sinasabi : Aco,i, inyong naquiquilala at gayon din nalalaman
ninyo cung taga saan aco ; at hindi aco nangaling sa aquin
din, datapua,t, ang nagsugo sa aquin ay tunay, na hindi

ninyo naquiquilala.

29 Siya,i, naquiquilala co : sapagca,t, aco,2, mula sa caniya
at siya ang nagsugo sa aquin.

30 Pinagsisicapan ng^ nila siyang hulihin : at sino ma,i,

ualang sumungab sa caniya, palibhasa,i, hindi pa dumarating
ang caniyang oras.

31 Datapua,t, sa caramihan ay maraming sumampalataya
sa caniya ; at nangagsasabi : ^ Pagca pumarifco ang Grisfco <^ ay
gagaua pa baga ng lalong maraming tanda cay sa manga
guinaua ng tauong ito?

32 Nadinig ng mga fariseo ang bulong-bulungan ng cara-

mihan tungcol sa caniya ; at nagsugo ang mga puno ng mga.
sacerdote at ang mga fariseo sa mga alguacil upang siya,i,

canilang hulihin.

33 Sinabi ngh ni Jesus: Maquiquisama pa aco sa inyong
sandaling panahon, at aco,i, paroroon sa nagsugo sa aquin

34 Hahanapin ninyo aco at hindi ninyo aco masusumpu-
ngan ; at cung saan aco naroroon ay hindi cayo macaparo-
roon.

35 Nangagsang-usapan nga ang mga judio : ^ Saan paroroon

ang tauong ito na hindi natin masusumpungan ?

^ Siya caya,i, paroroon sa mga nagsisipangalat sa mga griego,

at mangagtuturo sa mga griego ?

36 i Ano ang salitang ito na caniyang sinabi : Hahanapin
ninyo aco ay hindi ninyo aco masusumiDungan, at cung saan

aco naroroon ay hindi cayo macaparoroon ?
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37 At sa hilling arao, na daquila ng fiesta, si Jesiis ay
tnmitindig at snmisigao, na sinasabi: Cung sino man ay
nauuhao ay piimarito sa aquin at uminoom.

38 Aug siimasampalataya sa aquin, ayon sa sinabi ng
Casulatan, mga ilog ng tubig na bnhay ang aagos sa caniyang
tiyan.

39 Ngunit itOji, sinalita niya tungcol sa Espirifeu na
tatangapiii ng mga sumampalataya sa caniya ; sapagca,t,

hindi pa ipinagcacalooh ang Espiritn Santo, sapagca,t, si

Jesiis ay hindi pa pinalulualhati.

40 Ang ilan nga sa caramiha,i, ng marinig ang manga
salitang ito, ay nangagsabi : Tunay na ito ang profeta.

41 Sinasabi ng mga iba: Ito ang Cristo. Datapua,t,

sinasabi nang ilan. Ano, (^Sa Galilea baga manggagaling
ang Cristo ?

42 (, Hindi baga sinabi ng Casulatan na ang Cristo,i, mangga-
galing sa binhi ni David, at sa Betlehem, ang bayang
qiiinaroonan ni David ?

43 Caya ng^ nangagtatalo ang mga tauo dahil sa caniya.

44 At ibig ng ilan sa canila na siya,i, canilang hulihin
;

datapiia,t, sino ma,i, hindi sumungab sa caniya.

45 Naparoon ng^ ang mga algiiacil sa mga puno nang mga
sacerdote at sa mga fariseo ; at sila,i, nagsabi sa canila

:

I,
Baquit hindi ninyo siya dinala ?

46 Nangagsisagot ang mga algnacil : cailan ma,i, iialang

tauong nagsalita ng gayon.

47 Sinagot ng^ sila ng mga fariseo
; f,

Cayo baga naman ay
mga dinaya rin?

48 ^ Sumampalataya baga sa caniya sino man sa mga puno
d sa mga fariseo ?

49 Datapua,t, ang caramihang ito na hindi nacaaalam nang
cautusan, ay pusong.

50 Sinabi sa canila ni Nicodemo (yaong pumaroon cay Jesiis

ng una, na isa sa canila)

:

51 ^ Hinahatulan baga nang ating cautusan ang sino man
na di muna dinguin siya, at talastasin cung ano ang caniyang

guinagaua ?
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52 Nangagsisagot at sinabi sa caniya. ^, Icao baga ay taga

Galilea rin ? Salicsiquin mo at iyong maqiiiquita na ualang
lumitao na profetang mnla sa Galilea.

Ang haha/yeng nangalimya,

8 AT baua,t, isa,i, niDiiui sa caniyang babay, datapiia,t,

naparoon si Jesiis sa bimdoc ng mga Oliva.

2 At pagca nniaga ay imgbalic siya sa fcemplo, at ang boong
bayan ay lumapit sa caniya ; at siya.i, naupo at sila,i, tinut-

uruan.

3 At dinala sa caniya ng mga escriba at ng manga fariseo

ang isang babaye na nahiili sa pangangalunya, at ng canilang

mailagay sa guitna,

4 ay sinabi nila sa caniya : Maestro, nahuli ang babayeng
ito sa casalucuyan ng pangangalunya

:

5 At ipinag-utos sa amin ni Moises sa cautusan na batubin

ang mga ganiyan
; i Ano ng^ ang iyong sabi tungcol sacaniya ?

6 At ito,i, canilang sinasabi, na siya,i, tinutucso, npang sa

caniya,i, may maisnmbong. Datapua,t, yumuco si Jesiis sa

ibaba at sumulat ng caniyang daliri sa lupa.

7 Datapna,t, sa canilang pananatili sa pagtanong ay siyaj,

umunat, at sa canila,i, sinabi : Ang sa inyong ualang casal-

anan ay siyang maunang bumato sa caniya.

8 At muli siyang yumuco sa ibaba, at sumusulat ng cani-

yang daliri sa lupa.

9 At ng marinig nila ito,i, nangagsialis na isa isa, magpa-
Simula sa mga matatanda, at hangang sa cabulihulihan : at

iniuang mag-isa si Jesus at ang babayeng naroon sa guitna.

10 At tumindig si Jesus, at sa caniya,i, sinabi : Babaye,

^ Saan naroon sila ? ^ Sino ma,i, ualang bumatol sa iyo ?

11 At sinabi niya : Panginoon uala sino man. At sinabi

sa caniya ni Jesus: Aco man ay hindi rin haJiatol sa iyo,

lumacad ca, mula ngayo,i, buag ca ng magcasala.

Pagsasaysay ni Jesiis Utngcol sa caniyang pagcasugo

ng Dios.

12 Muli ngang piirngsalitaaii sila ni Jesus na sinabi : Aco
ang ilao ng sanglibutan : ^ang sumusunod sa aquin ay hindi
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lalacad sa cadiliman, cungdi magcacaroon iig ilao ng cabu-

hayan.

13 Sinabi iiga sa caiiiya ng iiiga fariseo : Nagpapatotoo ca

sa iyo ring sarili ; biudi totoo ang pa totoo mo.
14 Sninagot si Jesiis at sa caijila,i, sinabi : Cabi,t, aco,i,

nagpapatotoo sa aquin din, ay totoo ang aquin patotoo ; sapag-

ca,t, nalalaman co cung saaii aco nangaling, at cung saan

aco paroroon ; datapua,t, hindi ninyo nalalaman cung saan

aco nanggaling 6 cung saan aco paroroon.

15 Humabatol cayo ayon sa laman : aco,i, hindi humahatol
sa canino man.

16 Tiinay at cung aco,i, humahatol, ang hatol co,i, totoo

;

sapagca,t, hindi aco nag-iisa, cungdi aco at ang Ama na
nagsugo sa aquin.

17 Tuiiay at sa inyong cautusan ay nasulat na ang patotoo

ng dalauang tauo ay totoo.

18 Aco ang nagpapatotoo sa aquing sarili : at nagpapatotoo

sa aquin ang Ama na sa aqui,i, nagsugo.

19 Sa caniya nga,i, canilang sinasabi : <j Saan naroroon ang
iyong Ama? Sumagot si Jesus: Hindi ninyo naquiquilala

aco at ang aquing Ama man : cung aco^i, inyong maquilala,

ay maquiquilala rin ninyo ang aquing Ama.
20 Sinaysay niya ang mga salitang ito sa pinaglilimusan,

ng nagtuturo siya sa templo: at sino man ay ualangsum-
ungab sa caniya sapagca,t, hindi pa dumarating ang caniyang

oras.

21 Muli ngang sa canila,i, sinabi: Yayaon aco, at aco,i,

inyong liahanapin, at mamamatay cayo sa inyong casalanan

:

sa aquing paroroonan, ay hindi cayo macaparoroon.

22 Sinabi ug^ ng mga judio: <^Diua,i, magpapacamatay sa

sarili, na caniyang sinasabi : Sa aquing paroroonan ay hindi

cayo macaparoroon ?

23 At sa canila,i, sinasabi: Cayo,i, manga taga Ibaba, aco,i,

taga itaas ; cayo,i, manga taga sanghbutang ito ; aco,i, hindi

taga sanglibutang ito.

24 Caya sinabi co sa inyo, na cayo,i, mamamatay sa inyong

mga casalanan, sapagca,t, cung hindi cayo sumampalataya na

Ico ang Cristo, mamamatay cayo sa inyong mga casalanau.
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25 Sa caniya nga,i, canilang sinasabi. <;Icao baga,i, sino?

Siiiabi sa canila iii Jesus : Ang sinalita co sa inyo mula nang
una.

26 Mayroon acong maraming bagay na sasalitain at

ihahatol tungcol sa inyo: datapua,t, ang nagsugo sa aquin ay
mapagpatotoo ; at ang mga bagay na sa caiiiya,i, aquing
iiarinig, ang mga ito ang sinasalita co sa sanglibutan.

27 Hindi nila naunaua na ang Ama ang caniyang sinasalita.

28 Sinabi nga ni Jesus : Pagca itinaas ninyo ang Anac ng
tauo, pagca nagcagayo,i, maquiquilala ninyong aco ang Cristo,

at uala acong guinagaua sa aquin sarili, cungdi sinasalita co

ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa aquin ng Ama.
29 At ang nagsugo sa aquin, ay sumasaaquin ; hindi aco

.binayaang nag-iisa, sapagca,t, guinagaua cong lagui ang
sa caniya,i, nacalulugod.

30 Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito ay
maraming sumampalataya sa caniya.

31 Sinabi nga ni Jesiis sa mga judiong yaon na sumampala-
taya sa caniya : Cung cayo,i, manahan sa aquing salita, cayo,i,

maguiguing tunay na mga alagad co

;

32 at maquiquilala ninyo ang catotohanan, at ang catoto-

hana,i, sa inyo,i, magpapalaya.

33 Sa caniya,i, canilang isinagot: Binbi ni Abraham cami,

at cailan ma,i, hindi cami napasa paglilingcod ng sino man

;

^baquit sinasabi mo: Cayo,i, maguiguing laya?

34 Sinagot sila ni Jesiis: Catotohanan, catotohanang
sinasabi co sa inyo : Ang lahat na nagcacasala ay alipin ng
casalanan.

35 At hindi nananahan magpacailan man ang alipin sa

bahay : ang anac ang nananahan magpacailan man.
36 Cung ang Anac nga ay palayain ninyo, ay cayo,i,

maguiguing tunay na laya.

37 Talastas co na cayo,i, binhi ni Abraham
; gayon ma,i,

pinagsisicapan ninyong aco,i, patayin, sapagca,t, ang salita

co,i, hindi magcasiya sa inyo.

38 Sinasalita co ang mga bagay na aquing naquita sa aquing
Ama, at guinagaua rin ninyo ang mga bagay na inyong
nadngig sa inyong ama.
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39 Nangagsisagot at sa caniya,i, canilang sinabi : Si Abra-
ham arig aming ama. Sa canila,i, sinabi ni Jesus : Cung
cayo,i, mga anac ni Abraham, ay gagauin ninyo ang mga
gaua ni Abraham.

40 Datapua,t, pinagsisicapan ninyo ngayong patayin acong
tauong sa inyo,i, nagsabi ng catotohanang aquing narinig sa

Dios : ito,i, hindi guinaua ni Abraham.
41 Guinagaua ninyo ang mga gaua ng inyong ama. Sinabi

nila sa caniya: Hindi cami inianac sa paquiquiapid ; may
isang Ama cami, ang Dios.

42 Sinabi sa canila ni Jesus : cung Dios ang inyong Ama,
ay aco,i, inyong iibiguin, sapagca,t, aco,i, nagmula at nan-
galing sa Dios ; sapagca,t, hindi aco nangah'ng sa aquin din,

cungdi sinugo niya aco.

43 i Baquit hindi ninyo napaguunaua ang aquing pana-

nalita? sapagca,t, hindi ninyo mangyayaring dinguin ang
aquing salita.

44 Cayo,i, sa inyong araang diablo, at ang mga nais ng inyong

ama ang ibig ninyong gauin. Siya,i, mamamatay-tauo buhat
pa ng una ; at hindi nanatili sa catotohanan, sax3agca,t, ualang

catotohailan sa caniya. Pagca nagsasahta siya ng casinu-

ugalingan, ay nagsasalita ng sa ganang caniya, sapagca,t,

Binungaling, at ama ng mga casi7iungalinga7%.

45 Datapua,t, sapagca,t, sinasalita co ang catotohanan, ay

hindi aco sampalatayanan ninyo.

46 i,
Sino baga sa inyo ang macapagsasalitang aco,i, ma,i,

casalanan ? Cung catotohanan ang aquing sinasabi, {^ baquit

hindi ninyo aco sinasampalatayanan ?

47 Ang sa Dios, ay pinaquiquingan ang manga salita ng
Dios : dahil dito,i, hindi ninyo diniringig ang manga ito sapag-

ca,t, cayo,i, hindi sa Dios.

48 Sumagot ang mga judio, at sa caniya,i, canilang sinabi

:

I Hindi baga magaling ang aming pagcasabi, na icao ay taga

Samaria, at mayroon cang isang demonio ?

49 Sumagot si Jesus : Aco,i, ualang demonio , datapua,t,

piiiapupurihan co ang aquing Ama, at aco,i, inyong siniraan

ng puri.
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50 Datapua,t, hindi co hiiiahanap ang aquing sariling

calualhatian ; may humahanap at hahatol.

51 Catotohanan, catotohanang sinasabi co sa inyo : Cung
ang sino man ay gumanap ng aquing salita, ay hindi maqui-
quita magpacailan man ang camatayan.

52 Sinabi ng mga judio sa caniya : Ngayci, napagquilala

naming sumasa iyo ang demonic. Namatay si Abraham, at

ang mga profeta, at sinasabi mo : Cung ang sino man ay guma-
nap ng aquing sahta ay hindi matiticman magpacailan man
ang camatayan.

53 (i
Mahiguit ca pa baga sa aming amang cay Abraham,

na namatay? At namafcay ang mga profeta. ^^Acala mo
sino ca ?

54 Sumagot si Jesus : Cung aco,i, pumupuri sa aquing
sarih, ang pagpuri co,i, ualang ano man; ang aquing Am a

ang siyang pumupuri sa aquin ; yaong sinasabi ninyong inyong
Dios;

55 at hindi ninyo siya naquiquilala, datapua,t, naquiquilala

CO siya : at cung aquing sabihing hindi co siya naquiquilala,

ay aco,i, matutulad sa inyo, na sinungaling : datapua,t, naqui-

quilala CO siya, at iniingatan co ang caniyang salita. -

56 Nagalac ang inyong amang si Abraham na maquita ang
aquing arao ; at naquita at natua.

57 Sinabi nga sa caniya ng mga judio : Uala ca pang li-

mang puong taon, ^ at naquiquita mo si Abraham ?

58 Sinabi sa canila ni Jesus : Catotohanan, catotohanang,

sinasabi co sa inyo : bago ipinanganac si Abraham, ay aco

59 Nangagsicuha ng^^ ng mga bato upang siya,i, canilang

batohin ; datapua,t, nagtago si Jesus, at lumabas sa templo.

Pagpa^apaling sa isang hulag mula sa capanganaca7t.

9 AT sa pagdaraan ni Jesus ay naquita niya ang isang

lalaquing bulag mula sa caniyang capanganacan.

2 At itinanong sa caniya ng caniyang mga alagad, na
sinabi: Eabi, ^sino ang nagcasala, ito baga d ang caniyang
mga magulang, upang siya,i, ipanganac na bulag ?
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3 Sumagot si Jesus: Ito,i, hindi nagcasala, at hindi rin

ang caniyang niga magulang : datapua,t, upang mapagquilala

sa caniya ang inga gaua ng Dios.

4 Quinacailangang nating gauin ang mga gaua ng nagsugo
sa aqum, samantalaiig arao : darating ang gabi na sino ma,i,

hindi macagaua.
5 Pagca aco,i, nasa sanglibutan, aco,i, ang ilao ng

5anglibutan.

6 Nang siya,i, magsalita ng gayon, siya,i, lumura sa lupa at

pinapagputic ang lura, at pinahiran ng putic ang mga mata
ng hulag ;

7 at sinabi niya sa caniya : lumacad ca maghugas ca sa

estanque ng Siloe, (na cung tutuirin ay : Sinugo) : siya,i, umalis

ng^, at naghugas, at nagbalic na nacacaquita.

8 Ang mga capitbahay ng^, at ang mga naquita sa caniya

ng una na siya,i, pulubi, ay nangagsasabi : ^ Hindi baga ito

ang umuupo, at nagpapalimos ?

9 Sinasabi nang iba : Siya* nga : sinabi ng iba : Hindi,

cungdi nacacamuc-ha niya. Sinasabi niya : Aco ng^.

10 Sa caniya nga,i, canilang sinabi : ^ Paano ng^ ang pag-

cadilat ng iyong mga mata ?

11 Sumagot siya, ang lalaquing tinatauag na Jesus ay
gumaua ng putic, at pinahiran ang aquing mga mata, at

Binabi sa aquin : Pumaroon ca sa Siloe at magliugQ>s ca : aco

nga,i, naparoon at naghugas, at aco,i, tumangap ng paningin.

12 At sinabi nila sa caniya : {, Saan siya naroon ? Sinabi

niya : Ayuan.

13 Dinala nila sa mga fariseo siya na ng una,i^ bulag.

14, At arao ng sabado ng gumaua ng putic si Jeslis, at

padilatin ang caniyang mga mata.

15 Muling tinanong ng^ naman siya ng mga fariseo cung
paanong* tumangap siya ng caniyang paningin. At sinabi

niya sa canila; Nilagyan niya nang putic ang ibabao ng
aquing mga mata, at naghugas aco, at nacacaquita aco.

16 Sinasabi ng^ ng ilan sa mga fariseo : Ang tauong ito,i,

hindi sa Dios, sapagca,t, hindi nangingilin sa sabado. Data-

pua,t, sinasabi ng mga iba : ^ Paano bagang macagagaua
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ng mga gayong tanda ang isang tauong macasalanan? At
sila sila,i, nagcacaalit.

17 Muling sinabi ngk nila sa bulag : i Ano ang sabi mo
tungcol sa caiiiya na nagpadilat ng iyong mga mata ? At
caniyang sinabi : Siya,i, profeta.

18 Hindi naniuala ng^ ang mga judio tungcol sa caniya, na
siya,i, dating bulag, at tumangap siya ng caniyang paningin,

hangang sa canilang tinauag ang mga magulang ng tumangap
ng caniyang paningin,

19 at sa camla,i, itinanong nila, na sinabi : i Ito baga ang
inyong anac, na sinasabi ninyong ipinanganac na bulag?

^ baquit ng^ nacacaquita ngayon ?

20 Sumagot caniyang mga magulang at sinabi : Nalalaman
naming ito ang aming anac, at siya,i, ipinanganac na bulag

:

21 datapua,t, cung ano,t, siya,i, nacacaquita ngayon ay
hindi namin nalalaman: 6 cung sino ang nagpadilat ng
caniyang mga mata ay hindi namin nalalaman: itanong

ninyo sa caniya : siya,i, may edg^d na ; siya,i, macapagsasalita

sa sarili niya.

22 Ang mga bagay na ito ang sinabi nang caniyang mga
magulang, sapagca.t, sila,i, natatacot sa mga judio : sapagca,t,

pinagcaisahan na ng mga judio, na cung ang sino man ay
magpahayag na siya ang Cristo ay palayasin siya sa sinagoga.

23 Caya sinabi ng caniyang mga magulang : Siya may
edad na ; itanong ninyo sa caniya.

24 Caya tinauag nila na icalaua ang tauong ng dati,i, bulag,

at canilang sinabi sa caniya. Paunlacan mo ang Dios

;

nalalaman naming macasalanan ang tauong ito.

25 Sumagot ng^ siya : Cung siya,i, macasalanan ay hindi co

nalalaman : isang bagay ang nalalaman co, na aco,i, dating

bulag, ngayo,i, nacacaquita aco. ^

26 Sinabi ng&. nila sa caniya ^ Ano ang guinaua niya sa iyo ?

i Paano ang pagcapadilat niya sa iyong mga mata ?

27 Sinagot niya sila : Sinabi co na sa inyo, at hindi ninyo
pinaquiquingan : ^baquit ibig ninyong marinig uH? <ilbig

baga naman ninyong cayo,i, maguing manga alagad niya ?

28 At siya,i, canilang inalipusta at canilang sinabi : Icao ay
alagad niya, datapua,t, cami,i, mga alagad ni Moisfe.
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29 Nalalaman naming nagsalita ang Dios cay Moisds

:

datapua,t, tungcol sa tanong ito ay Hindi nam in nalalaman
cung taga saan.

30 Sumagot ang taiio at sa canila,i, sinabi : Narito ng^ ang
cagiiilaguilalas, na hindi ninyo nalalaman cung siya,i, taga

saan, at gayon man ay pinadilat ang aqning mga mata.

31 Nalalaman naming hindi paquiquingan ng Dios ang mga
macasalanan ; datapna,t, cung ang sino ma,i, sumasamba sa

Dios, at guinagaua ang caniyang calooban, siya,i, pinaqui-

quingan niya.

32 Hindi naringig cailan man bubat ng lalangin ang
sanglibutan, na napadilat ng sino man ang mga mata ng
ipinanganac na bulag.

33 Cung ang tauong ito,i, hindi sa Dios galing, ay hindi

macagagaua ng ano man.
34 Sila,i, sumagot at sa caniya,i, canilang sinabi : Ipina-

nganac cang tunay sa mga casalanan. i At icao ay nagtuturo

Ba amin ? at siya,i, pinalayas.

35 Nabalitaan ni Jesus na siya,i, pinalayas, at pagcasumpong
Ba caniya ay sinabi : ^ Sumasampalataya ca baga sa Anac ng
Dios?

36 Sumagot siya at sinabi : ^ At sino baga siya Panginoon,
upang acOji, sumampalataya sa caniya ?

37 Sinabi sa caniya ni Jesus. Siya,i, naquita mo, at siya

ang naquiquipagsalitaan sa iyo.

38 At sinabi niya : Sumasampalataya aco, Panginoon. At
siya,i, sinamba niya.

39 At sinabi ni Jesus : Sa paghatol ay aco;i, naparito sa

sanglibutan, upang ang mga hindi nacacaquita, ay macaquita

;

at upang ang mga nacacaquita, ay maguing manga bulag.

40 Naringig ang manga bagay na ito ng mga fariseong

casama niya, at sa caniya,i, canilang sinabi : <^ Cami baga
naman ay mga bulag din ?

41 Sa canila,i, sinabi ni Jesus : Cung cayo mga bulag, hindi

cayo magcacaroon ng casalaruan: datapua,t, ngayon ay
sinasabi ninyo: Cami ay nacacaquita; caya nanatili ang
inyong casalanaii.
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Talinhaga tungcol $d vhahuting pastor,

ACi CATOTOHANAN, catotohanang sinasabi co sa iriyo:

Iv Ang pumapasoc sa culungan ng mga tupa na hindi sa

pintuan, cungdi timaaqtiiat sa alin man lugar na iba, ang
gayon ay tulisan at magnanacao.

2 Dataptia,t, ang pumapasoc sa pintuan ay ang pastor ng
mga tupa.

3 Binubucsan siya ng taga pagbantay nmig pinto; at

diniringig ng mga tupa ang caniyang voces ; at tinatauag ang
caniyang mga tupa sa pangalan, at sila,i, inihabatid sa labas.

4 Pagca nailabas niya ang labat niyang sariling mga tiipay

ay nangunguna sa canila, at sumusunod sa caniya ang mga
tupa : sapagca,t, naquiquilala ang caniyang voces.

5 At bindi sila susunod sa iba, cungdi tatacas sa caniya

;

Bapagca,t, hindi naquiquilala nila ang voces ng mga iba.

6 Sinalita ni Jesus sa canila ang talinbagang ito ; datapua,t,

hindi nila napag-unaua cung ano yaong sa canila,i, sinasalita.

7 Muli ngang sinabi sa canila ni Jesus: Catotohanan,

catotohanang sinasabi co sa inyo : Aco ang pintuan ng mga
tupa.

8 Ang lahat nang nangauna sa aquing nagsiparito, ay mga
tulisan at mga magnanacao ; datapua,t, hindi aila diningig ng
mga tupa.

9 Aco ang pintuan : cung ang sino man sa aqui,i, pumasoc
ay maliligtas, at papasoc, at lalabas, at macasusumpcng nang
mga sabsaban.

10 Hindi pumaparito ang tulisan, cungdi upang magnacao,
at pumatay at manglipol : aco,i, naparito upang sila,i, mag-
caroon nang buhay, at upang magcaroon ng saganang buhay
n<i ito.

11 Aco ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting
pastor ang caniyang buhay dahil sa mga tupa.

12 Ang nagpapaupa at hindi ang pastor, na hindi may ari

Dg mga tupa, naquiquitang dumarating ang lobo, ay pinaba-
bayaan ang mga tupa at tumatacas; at inaagao sila nang
lobo, at pinapangangalat

:
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13 tumatacas sapagca,t, siya,i, nagpapaupa, at hindi ipinag-

mamalasaquit ang mga tupa.

14 Ago ang mabuting pastor : at naquiquilala co ang aquing

Bariliug mga tupa at ang aquing sariling mga tupa ay naqui-

quilala aco,

15 paris nang pagcaquilala sa aquin ng Ama, at nang sa

Ama,i, pagcaquilala co; at ibinibigay co ang aquing buhay
dahil sa mga tupa.

16 At mayroon acong ibang mga tupa na hindi sa culunga-

ng ito : sila,i, cailangan din namang dalhin co, at canilang

diringuin ang aquing voces, at sila,i, maguiguing isang cauan,

at magcacaroon ng isang pastor.

17 Dahil dito,i, sinisinta aco ng Ama, sapagca,t, ibinibigay

CO ang aquing buhay, upang cunin cong muli.

18 Ualang umaalis sa aquin ng huhay cungdi cusa cong

ibinibigay. May capangyarihan acong ibigay a7ig buhay co

at may capangyarihan acong muli cong cunin. Tinangap
CO ang utos na ito sa aquing Ama.

19 At muling nagcaroon ng pagtatalo ang mga judio dahil

sa mga salitang ito.

20 At sinasabi ng marami sa canila : Sumasacaniya ang
demonio at siya,i, ulol; ^baquit ninyo siya diniringig?

21 Sinasabi ng mga iba : Hindi sa inaalihan ng demonio

ang mga salitang ito : ^ Maaari bagang magpadilat ng mga
mata ng mga bulag ang demom'o ?

Nang capistahan ng pagadlay si Jesus ng tanungin ng m§a
Judio ay napaquilalang Mesias, ang Anac ng Dios.—
Ibig nilang siyajif pagbatohanan, at siya,i, napasa

cabila ng Jordan,

22 At niyao,i, capistahan ng pagaalay sa Jerusalem, niyao,i,

tag-guinao

;

23 at naglalacad si Jesus sa templo sa pintuan ni Salomon.

21 Quinubcob nga siya ng mga judio, at sa caniya,i, canilang

einabi : i Hangang cailan mo pa baga pagaalinlanganin cami ?

Cung icao ang Cristo, sabihiu mong maliuanag sa amin.

25 Sinagot sila ni Jestis ; Sinabi co na sa inyo, at hindi
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cayo nangagsisisampalataya : ang mga gauang guinagaua cc

sa pangalau nang aquing AiTia ang nagpapatotoo tungcol sa

aquin.

26 Datapua,t, bindi cayo sximasampalataya, sapagca,t, hindi

cayo sa aquing mga tupa.
• 27 Diniringig ng aquing mga tupa ang aquing voces, at

sila,i, aquing naquiquilala, at sila,i, sumusunod sa aquin

;

28 at sila.i, binibigyan co ng ualang hangang buhay ; at

cailan mai,i, hindi sila malilipol at hindi sila aagauin nang
sino man sa aquing camay.

29 Ang aquing Ama na sa canilayi, nagbigay sa aquin ay

pangulo sa lahat : at hindi sila maagao nino man sa camay
ng Ama.

30 Ago at ang Ama ay iisa.

31 Nangagsicuha uli ng mga bato ang mga judio upang
siya,i, batohin.

32 Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gaua na
mula sa Ama ang ipinaquita co sa inyo, (^ alin sa mga gauang
iyon ang ibinabato ninyo sa aquin ?

33 Sinagot siya ng manga judio : Hindi dabil sa magaling

na gaua, ca namin binaba to, cun^jdi sa iyong pamumusong

;

at sapagca,t, nagdidiosdiosang ca, haga man icao ay tauo.

34 Sinagot sila ni Jesus : ^ hindi baga nasusulat sa iyong
cautusan : Aquing sinabi : Mga dios cayo ?

35 Cung fcinatauag na mga dios yaong mga quinaroroonan

ng uica ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang Casulatan)

:

3G (^ sinasabi baga ninyo doon sa pinabanal ng Ama, at

sinugo sa sanglibutan : Icao ay namumusong sapagca,t, sinabi

co : Aco,i, Anac ng Dios ?

37 Cung di CO guinagaua ang mga gaua ng aquing Ama ay
huag ninyo acong sampalatayanan.

38 Datapua,t, cung manga guinagaua co cahi,t, hindi cayo
S^imampalataya sa aquin, sumampalataya cayo sa mga gaua,

upang maalaman ninyo at matalastas na ang Ama ay sumasaa-
quin at aco,i, suma sa Ama.

39 Muling pinagsisicapan nila na siya,i, hulihin ; at siya,i,

tumacas sa canilang camay.



SAN JUAN 10 & 11. 295

40 At siya,i, muling naparoon sa daco roon ng Jcrddn, sa

lugar na ng una ay pinagbibinyagan ni Juan ; at siya,i,

tumira roon.

41 At marami ang pumaparon sa caniya, at canilang sinabi

:

Catotohanang si Juan ay hindi gumaua ng ano mang tanda

:

nguni,t, catotohananan ang lahat ng sinasalita ni Juan
tungcol sa tauong ito.

42 At marami ang sumampalataya sa caniya roon.

Ang muling pagcabuhay ni Ldzaro.

A A MAYEOONG isang tauong may saquft, si Lazaro na
1 1 taga Bethania, na bayan ni Maria at ni Martang caniyang
capatid.

2 At yaong si Mariang nagpahid sa Panginoon ng ungiiento,

at quinuscos ang caniyang mga paa ng caniyang mga buhoc
na ang caniyang capatid na si Ldzaro,i, may saquit.

3 Pinasuguan ng^ siya ng mga capatid na bayaye, na
sinabi: Panginoon, narito, siyang iyong iniibig ay may
saquit.

4 Nguni,t, pagcarinig ni Jesus ay sinabi : Ang saquit na ito

ay hindi sa pagcamatay cungdi sa icalulualhati ng Dios,

upang ang Anac ng Dios ay papurihan sa pamamag-itan
niyaon.

5 At iniibig ni Jesiis si Marta, at ang caniyang capatid na
bayaye, at si Ldzaro.

6 Nang marinig ng^, na siya,i, may saquit, siya,i, tumahan
ng panahong yaon dalauang arao sa dating quinaroroonan.

7 Saca pagcatapos nito, sinabi niya sa manga alagad ; Tayo
uli sa Judea.

8 Sinabi sa caniya ng manga alagad: Eabf, ngayo,i,

pinagsisicapan ng mga judiong batuhia ca
; <i

At muli cang

paroroon ?

9 Sumagot si Jesiis : i di baga ang arao ay may labing

dalauang oras ? Cung ang sino man ay lumalacad ng arao ay

hindi natitisod ; sapagca,t, naquiquita ang ilao ng sanglibutang

ito.

10 Nguni,t, cung ang sino man ay lumalacad ng gabi ay

natitisod ; sapagca,t, ualang ilao sa caniya.
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11 Ang mga bagay na ito,i, sinalita niya at pagcatapos

nitOji, sinabi sa canila : Si Lazarong ating caibigan ay
natutulog ; ngiini,t, aco,i, paroroon upang gnisingin siya sa

pagcatulog.

12 Sinabi ngh, ng manga alagad sa caniya : Panginoon,
cung natutulog ay gagaling.

13 Datapua,t, sinasalita ni Jesus ang tungcol sa caniyang
pagcamatay ; datapua,t, ang sinasapantaha nila ay ang sinalita

ay ang pagcagupiling sa pagtulog.

14 Ng magcagayon nga, sinabi sa canila ni Jesus ng
malinao : Si Lazaro,i, patay.

15 At iquinagalac co dabil sa inyo rin na aco,i, uala roon,

upang cayo,i, maniuala. Gayon ma,i, tayo na sa caniya.

IG Sinabi ng^ ni Tomds na tinatauag na Didimo, sa mga
capua niya alagad : Tayo naman ay pumaroon upang tayo,i,

maparamay sa pagcamatay niya.
1*^ Caya,t, ng dumating si Jesus ay nasunduan niyang may

apat ng arao na nasa libingan.

18 At ang Betbania,i, malapit sa Jerusalem ng may layong
labing limang estadio.*

19 At marami sa manga judio ang nagsiparoon cay Marta
at cay Maria upang sila,i, aliuin bagay sa canilang capatid.

20 Si Marta nga ng mairinig na si Jesus ay du marati ng,
8iya,i, yumaon at sinalubong niya; nguni,t, si Maria^i,

natirang nacaupo sa bahay.

21 Sinabi ng^ ni Marta cay Jesus : Panginoon cung icao

sana,i, narito, ang capatid co ay hindi namatay.

22 Gayon ma,i, nalalaman co na ang labat mong hingin sa

Dios ngayon ay ipagcacaloob sa iyo ng Dios.

23 Sinabi sa caniya ni Jesus : Magbabangon uli ang iyong
capatid.

24 Si Marta,i, nagsabi sa caniya : Nalalaman co na magba-
bangon uli sa pagcabuhay na mag-uli sa huling arao.

25 Sinabi sa caniya ni Jesus : Aco ang pagcabuhay na mag-
uli at cabuhayan: ang sumampalataya sa aquin baga ma,t,

patay, ay mabubuhay.

* Bana.t. esiadio ay may isang 224 vara.
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26 At ang lahat na nabubuhay, at sumasampalataya sa

aquin, hiadi mamamatay magpacailan man: /;Siiiasam-

palatayanan mo ito ?

27 Sinabi niya sa caniya : Oo, Panginoon, sumasampalataya
aco na icao ang Cristo, ang Anac ng Dios, siyang napaparito

sa sanglibutan.

28 At ito,i, ng masabi niya, ay umalis at tinanag ng lihim

Bi Marfang caniyang capatid na sinabi : Ang Maestro ay
narito, at tinatauag ca.

29 At siya nang marinig niya, ay nagtindig na nagmamadali
at pumaroon sa caniya.

30 (At hindi pa dumarating si Jesiis sa bayan, cungdi naro-

roon pa sa lugar na quinasalubungan sa caniya ni Marta).

31 Ang mga judio nga na caniyang casama sa babay at

Biya,i, iiiaalio, pagcaquitang si Maria ay nagtindig na
nagmamadali, at iimalis, ay nangagsisunod sila sa caniya, na
inaacalang paroroon siya sa libingan upang doo,i, tumangis.

32 Pagdatiog nga ni Maria, sa quinaroroonan ni Jesiis, at

pagcaquita niya,i, nagpatirapa sa caniyang mga paa, na sinabi

Ba caniya : Panginoon, cung icao sana,i, narito, ay hindi

tiamatay ang aquing capatid.

33 Si Jesus nga, ng maquitang siya,i, tumatangis, at gayon
di7i ang mga judiong nangagsidating na casama niyang
nagsisitangis, ay nalaguim siya sa espiritu at siya,i, nagolomi-

hanan,

34 at sinabi : l Saan ninyo siya inilagay ? Sinabi nila sa

caniya : Panginoon halica at tignan mo.

35 Tumangis si Jesus.

36 Sinabi nga ng mga judio : Tingnan ninyo cung gaano ang
pag-ibig sa caniya.

37 Datapua,t, ang ilan sa canila ay nagsipagsabi : ^ Hindi
baga magagaua naman ng tauong ito na nagpadilat ng mga
tiiata ng bulag, na ito,i, huag mamatay ?

38 Si Jesus nga,i, muling nalaguim sa caniyang sarili, napa-
foon sa libingan na yungib na mayroong isang batong
nacaliilig sa ibabao.

89 Sy^iabi ni Jesus : Alisin ninyo ang bate. Si Marta na
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capatid ng namatay, ay nagsabi sa caniya : Panginoon,
mabaho na, sapagca,t, may apat nang arao na patay,

40 Sinabi sa caniya ni Jesus ; ^ Di baga sinabi co sa iyo, na
cung icao ay sumampalataya, ay maquiqnita mo ang calual-

iiatian ng Dios ?

41 Inalis na ng^ nila ang bato. At idinilat ni Jesus ang
caniyang mga mata, at sinabi : Ama nagpapasalamat aco sa

iyo na aco,i, iyong diningig.

42 At nalalaman co na aco,i, lagui mong diniringig : ngani,t,

sinabi co dahil sa caramihang nasa palibot, upang sila,i,

sumampalataya na aco,i, iyong sinxigo.

43 At pagcasabing gayon, ay sumigao ng malacas na voces

:

Ldzaro lumabas ca.

44 Ang namatay ay lumabas, na natatalian ang mga camay
at manga paa ng pamigquis ; at ang caniyang muc-ha ay
nababalot ng isang cumot. Sinabi sa canila ni Jesiis : siya,i,

inyong calagan at bayaan ninyo siyang umalis.

45 Caya,t, marami sa mga judio na nangagsiparoon cay
Maria, at nangacaquita ng guinaua niya ay nagsisampalataya.

Ang mga fariseo,iy nangagsasangunian upang ipapatay

si Jesus.

4G Ngunijt, ang iba sa canila ay nangagsiparoon sa manga
fariseo, at sinabi sa canila ang guinaua ni Jesiis.

47 Caya,t, ang manga puno ng mga sacerdote at ang manga
fariseo ay nangagpupulong, at canilang sinasabi: ^Anong
ating guinagaua ? sapagca,t, ang tauong ito ay gumagaua ng
maraming tanda.

48 Cung siya,i, ating pababayaang gayon, ang labat ay
mangagsisisampalataya sa caniya; at mangagsisiparito ang
manga taga Eoma, at pagaalisin ang ating lugar at gayon din

ang ating nacion.

49 Nguni,t, si Caifas, isa sa canila, na daquilang sacerdote

nang taong yaon, sinabi sa canila : Cayo ay ualang nalalaman

;

60 hindi man lamang ninyo iniisip na sa inyo ay nararapat
na ang isang tauo ay mamatay dahil sa bayati, at hindi ang
boong nacion ay mapahamac.
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61 At ito ay hindi sinabi sa caniyang sarili ; cungdi, sapag-

ca,t, daqnilang sacerdote nang taong yaoa, hinulaan na si

JesTis ay mamamatay dahil sa nacion

:

52 at hindi lamang dahil sa nacion, cungdi naman upang
matipon sa isa ang manga anac nang Dios na nangaca-
calat.

53 Caya,t, mula nang arao na yaon pinagcaisahan nilang

ipapatay siya.

• 54 Caya,t, si Jesus ay hindi na naglalacad nang hayag sa

mga judio ; cungdi naparoon sa hipang malapit sa ilang, sa

isang ciudad na tinatanag na Efraim : at nanirahan doong
casama ang mga alagad.

55 At ang pascua nang jndio ay malapit na : at maraming
nangagsiaquiat sa lupang yaon sa Jerusalem bago nagpascua,

upang mangagsipaglinis.

5G Pinaghahanap nga nila si Jesiis, at pinagsalisalitaan ng
isa,t, isa samantalang naiigacatayo siia sa templo : ^Ano ang
inyong acala ?

i,
Na hindi caya paririto sa fiesta ?

57 At ang manga puno ng mga sacerdote at ang mga fariseo

ay nangagsipag-utos, na cung sine ang nacacaalam cung saan

siya naroroon, ay magpahayag, upang siya,i, dacpin.

Pinapahiran ni Maria ng langis ang mga paa ni Jesus,

A n SI Jesiis ng^ anim na arao bago nagpascua, naparoon sa

lu Bethania na quinaroroonan ni Ldzaro, na ibinangon ni

Jesus sa manga patay.

2 Iguinaua ng^ doon siya nang isang hapunan at si Marta,i,

naglilingcod ; datapua,t, si Lazaro,i, isa sa nangacaupo sa

dulang na casama niya,

3 Si Maria nga,i, cumuha nang isang libra nang ungiiento

ng tagan&s na nardong mahalaga, at pinahiran ang manga
paa ni Jesus at quinuscus ang caniyang mafiga paa nang cani-

yang manga buhoc : at ang bahay ay napuno sa amoy nang
ungiiento.

4 Datapua,t, fsa sa caniyang mga alagad, si Judas Iscariote

ang siyang sa caniya,i, magcacanulo ay nagsabi

:
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5 i Baquit hindi ipinagbili ang ungiientong ito nang tatloDg

daang denario* at ibinigay sa mga duc-ha ?

G At sinabi niya ito, hindi sa pagmamalasaquit niya sa

manga duc-ha, cnngdi sapagca,t, magnanacao at ng nasa

caniya ang supot ay qninucnha niya ang doon ay inilalagay.

7 Caya,t, sinabi ni Jesus : Pabayaan ninyo siya : para sa

arao nang paghlibing sa aquin iningatan niya ito.

8 Sapagca,t, ang manga duc-ha ay laguing nasa niyo,

ngunijt, aco ay hindi laguing nasa inyo.

9 Caya,t, marami sa bayan ng manga judio ang nangaca-

alam na siya,i, naroroon at nangagsiparoon, hindi lamang
dahil cay Jesus cungdi naman upang maquita nila si Lazaro na
ibinangon niya sa manga patay.

10 Datapua,t, nagsangunian ang manga puno nang manga
sacerdote, npang ipapatay pati si Lazaro :

11 sapagca,t, dahil sa caniya marami sa manga judio ang
nangagsisiparoon at nangagsisipanampalataya cay Jesus.

Jtagpasoc ni Jesus ipinagdidiiiang sa Jerusalem

12 Nang quinabucasan ang isang lubhang maraming tauong

nangagsiparoon sa fiesta, pagcabalita nila na si Jesus ay

napasa sa Jerusalem,

13 ay nangagsicuha nang manga palapa nang manga palma,
at nangagsisalubong sa caniya, at nagsisigauan : j Hosanna

!

Purihin ang pumaparito sa pangalan nang Panginoon, sa

macatuid ay ang Hari sa Israel.

14 At pagcasumpong ni Jesiis nang isang asnong maliit ay

caniyang sinaquian, gaya nang nasusulat

:

15 Huag cang matacot, babayeng anac ng Sidn ; narito,

ang iyong Hari ay dumarating na nacasacay sa isang anac

nang asnong.

16 Ang manga bagay na ito ay hindi muna napagunaua
nang caniyang nOi^nga alagad: nguni,t, nang si Jesus ay
inilualhati, ay canilang naalaala na ang manga bagay na ito

ay sinulat tungcol sa caniya, at canilang guinaua ang mga
bagay na ito sa caniya.

* TatloBg daaug deuario aj may isaug daang piso.
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17 Ang caramihan ngang casama niya, nang tauagnin si

Ldzaro sa libingan, at siya,i, ibinangon sa manga patay, ay
siyang manga nagpapatotoo.

18 Dahil dito rin ang caramiha,i, sumalubong sa caniya,

sapagca,t, nabalitaan nila na siya ay gumaua nang tandang
ito.

19 Ang manga fariseo ng^ ay nangagsalitaan sa canicani-

lang sarili : Naquita na ninyo di uala cayong mapapaquina-
bang : narito, ang sanglibutan ay sumusunod sa caniya.

Si Jesus ay ihig maquita ng Hang griego—Nagsasalita

siya ng timgcol sa madali niyang pagcabunyi,—
Isang voces ng langit. Si Jesus, ilao ng

sanglibutan,

20 At mayroong ilang manga griego sa nangagsiaquiat na
sumamba sa capistahan

:

21 ang manga ito ng^,i> nangagsilapit cay Felipe, na taga

Bethsaida sa Galilea, at nagsisipamanbic sa caniya na sina-

sabi : Gninoo, ibig sana naming maquita si Jesiis.

22 Lumapit si Felipe, at sinabi cay Andrds : lumapit si

Andrds at si Felipe, afc sila,i, nangagsipagsabi cay Jesiis.

23 At sinagot sila ni Jesus, na sinasabi : Dumating ang
eras na ang Anac nang tauo ay lulualhati.

24 Catotohanan, catotohanang sinasabi co sa inyo : Ma-
liban na ang butil nang trigo ay hindi mahulog sa lupa, at

mamatay, ay natitirang nag-iisa nguni,t, cung mamatay, ay
nagbubunga nang marami.

25 Ang umiibig sa caniyang buhay, ay mauaualan ; at ang
quinapopootan ang caniyang buhay sa sanglibutang ito, sa

buhay na ualang hangan ay mapagiingatan.

26 Cung sino man ay naglilingcod sa aquin ay sumunod sa

aquin : at cung saan aco naroroon doon naman maroroon ang
lingcod co: cung sino mang sa aquin ay maglingcod, ay
pupurihin nang Ama.

27 Ngayon ay nagugulomihanan ang aquing calulua: <?at

ano ang aquing sasabihin ? | Ama iligtas mo aco sa oras na
ito ! Nguni,t, dahil dito aco,i, naparito sa oras na ito.
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28 Ama lualhatiin mo ang pangalan mo. Nagbuhat ng^
ang isang voces sa langit : Nailualhati co na, at muli cong

lulualhatiin.

29 Ang caramihan ngang nangaroroon at nangacarinig,

sinasabing cumulog. Sinasabi nang manga iba : Isang angel

ang naquipagsalitaan sa caniya.

30 Sumagot si Jesus, at sinabi : Hindi naparito ang voces

na ito dahil sa aquin, cungdi dahil sa inyo.

31 Ngayon ang paghatol ng sanglibutang ito : ngayon ang
principe nang sanglibutang ito ay palalayasin.

32 At aco cung matindig mula sa lupa, ang lahat ay dadalhin

CO sa aquin din.

33 Datapua,t, ito,i, sinasabi na ipanaaalam na cung sa

anong camatayan mamamatay.
34 Sinagot siya nang caramihan : Aming nangarinig sa

cautusan na ang Cristo ay lumalagui magpacailan man : at

^baquit sinasabi mo: Quinacailangan na ang Anac nang

tauo ay maitindig ? ^ Sino ang Anac ng tauong ito ?

35 Sinabi ng^ sa canila ni Jesus : Caunting panabon na

laviang mangagcacaroong cayo nang ilao : cayo,i, mangagsi-

lacad samantalang cayo,i, may ilao, upang hindi cayo abutin

nang cadiliman : at ang lumalacad sa cadiliman, ay hindi

nalalaman cung saan tutungo.

36 Samantalang nasa inyo ang ilao ay mangagsisam-

palataya cayo sa ilao, upang cayo ay maguing manga anac

nang ilao. Ang manga bagay na ito, ay sinalita ni Jesus,

at siya,i, umalis at nagtago sa canila.

37 Nguni,t, baga man guinaua sa harapan nila ang gayong

maraming tanda, gayon ma,i, hindi nangagsisampalataya sa

caniya

:

38 upang matupad ang salita ng profetang si Isaias na cani-

yang sinalita

:

Panginoon, ^Sino ang naniuala sa aming pautos?

^ At ang Camay nang Panginoon ay canino ipinahayag ?

39 Dahil dito hindi sila nacapanampalataya, sapagca,t, muH-

ng sinabi ni Isaias

:

40 Binulag niya ang canilang manga mata, at pinati-
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gas ang canilang puso ; upang huag mangacaquita nang
canilang mata, at matalastas ng canilang puso, at

mangagbalic loob, at si]a,i, mapagaling co.

41 Ang manga bagay na ito ay sinabi ni Isafas sapagca,t,

naquita ang caniyang calualhatian, at nagsalita tnngcol sa

caniya.

42 Gayon man pati sa mga puno ay maraming nangagsisam-
palataya sa caniya ; nguni,t, dahil sa manga fariseo,i, hindi

nila ipinahahayag, npang huag silang mapalayas sa sinagoga

:

43 sapagca,t, iniibig nila ng higuit ang calualhatian ng mga
tauo cay sa calualhatian ng Dios.

44 At si Jesus ay sumigao at nagsabi : Ang sumasampala-
taya sa aquin, ay hindi sa aquin sumasampalataya cungdi sa

nagsugo sa aquin.

45 At ang tumitingin sa aquin, tumitingin sa nagsugo sa
aquin.

4G Ac0,i, naparitona pinacailao sa sanglibutan, upang sino
mang sumampalataya sa aquin, ay huag manahansa cadiliman.

47 At cung ang sino man ay maquinig nang aquing mga
saUta, at hindi ingatan, ay hindi co siya hinahatulan : sapag-
ca,t, hindi aco naparito upang hatulan ang sanglibutan cungdi
iligtas ang sanglibutan.

48 Ang nagtatacuil sa aquin afe di tinatangap ang aquing
mga salita, mayroong hahatol sa caniya : ang salitang aquing
sinalita, siyang sa caniya,i, hahatol sa huling arao.

49 Sapagca,t, aco,i, hindi nagsalita ng mula sa aquing sarili

:

cungdi ang Ama na sa aquin ay nagsugo, siyang sa aquin ay
nagbigay nang utos na aquing dapat sabihin atdapatsahtain.

50 At nalalaman co na ang caniyang utos ay buhay na
ualang hangan : ang manga bagay ng^ na sinasab'ta co, ayon
sa sinabi sa aquin nang Ama gayon sinasalita co.

Hinuhugasan ni Jesus ang mga paa ng caniyang m§a
alagad.

AQ AT bago dumating ang fiesta ng pascua ay nalalaman ni
lU Jesus na dumating ang caniyang oras ng paglipat mula
sa sanglibutang ito hangang sa Ama, na inibig ang mga
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caniya na nangasa sanglibntan, inibig sila hangang sa

catapusan.

2 At habang humahapon nang mailagay ng diablo sa puso
ni Judas Iscariofce, anac iii Simon, ang pagcacanulo sa caniya

;

3 ay pagcatalastas ni Jesus na inilagay ng Ama ang lahat ng
bagay sa caniyang manga camay, at nangaling sa Dios, at sa

Dios din siya paroroon,

4 nagtindig sa paghapon, at inalis ang caniyang damit, at

cumuha ng isang toalla, at ibinigquis sa bayauang.
5 Pagcatapos ay naglagay ng tubig sa palangana at pinasi-

mulang hugasan ang mga paa ngmga alagad, at pagcuscusng
toalla na sa caniya ay nabibigquis.

6 Lumapit ng^ cay Simon Pedro. Nagsabi siya sa caniya :

Panginoon, ^icao ay maghuhngas ng aquing mga paa?
7 Snmagot si Jesus, at sa caniya,i, sinabi : Ang guinagaua

CO, ay hindi mo nalalaman ngayon ; datapua,t. matatalastas

mo pagcatapos.

8 Sinabi sa caniya ni Pedro : Huag mong hubugasan ang
aquing mga paa cailan man. Sinagot siya ni Jesiis : cung
hindi quita huhugasan, hindi ca magcacaroon ng babagui sa

aquin.

9 Sinabi sa cam'ya ni Simon Pedro : Panginoon, hindi

lamang ang aquing mga paa, cungdi pati ng aquing manga
Camay, at ng aquing ulo.

10 Sinabi sa caniya ni Jesus: Ang nahiigasa,i, ualang
cailangang hugasan maliban ang caniyang mga paa, palib-

hasa,i, malilinis ng tunay: at cayo ay malilinis, datapua,t,

hindi lahat.

11 Sapagca,t, nalalaman cung sino ang sa caniya,i, mag*
cacanulo ; caya,t, sinabi niya : Hindi cayong lahat ay malilinis.

12 Caya,t, ng mahugasan niya ang mga paa nila, at macuha
ang caniyang manga damit, at muling maupo, sa canila,i,

sinabi niya : <? Nalalaman ninyo ang guinaua co sa inyo ?

13 Tinatauag ninyo acong Maestro at Panginoon ; at mabuti
ang inyong sinasabi ; sapagca,t, aco nga

:

14 Cung aco ng^, na Panginoon at Maestro, ay naghugas
ng inyong mga paa, cayo naman ay nararapat mangaghuga-
san ng mga paa ng isa,t, isa.
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15 Sapagca,t, cayo,i, binigyan cong halimbaua upang inyong

gauin iiaman cung ano ang guinaua co sa inyo.

IG Catotohanan, catotohanang sinasabi co sa inyo : Aug
alipiii ay hindi mataas cay sa caniyang panginoon ; ang siniigo

man ay hindi mataas cay sa nagsugo sa caniya.

17 Cung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, cayo ay
mapapalad cung inyong gauin.

18 Hindi co sinasalita tungcol sa inyong lahat ; nalalaman
CO ang aquing manga hinirang : nguni,t, upang matupad ang
Casulatan : Ang cumacain ng aquing tinapay, ay itinaas laban

sa aquin ang caniyang sacong.

19 Mula ngayon ay sinasabi co sa inyo bago mangyari, na

pagca nangyari, cayo ay manampalataya na aco ang Cristo,

20 Catotohanan, catotohanang sinasabi co sa inyo : Amg
tumatangap sa aquing sinugo, ay aco ang tinatangap, at ang
tumatangap sa aquin, ay tinatangap ang nagsugo sa aquin.

Ihinahalita ni Jesus ang paglililo ni Judas.

21 Nang masabing gayon ni Jesiis, siya,i, nagulomihanan sa

espiritu ; at pinatotohanan, at sinabi : Catotohanan, catotoha-

nang sinasabi co sa inyo na aco,i, ipagcacanulo ng isa sa inyo.

22 Ang mga alagad ay nagtingintinginan na nagaalinla-

ngan cung canino sinasalita.

23 May isa sa caniyang mga alagad, na iniibig ni Jesti=5, na

nacahilig sa sinapupunan ni Jesiis.

24 Quiniyaan nga siya ni Simon Pedro, at sinabi sa caniya

:

Sabihin mo sa amin cung sino sinasalita.

25 Siya,i, nacahilig (gaya ng pagcalagay niya) sa dibdib ni

Jesiis ay nagsabi siya sa caniya : Panginoon ^ sino ?

26 Sumagot ng5. si Jesiis : Yaong aquing ipagbasa, at bigyan

ng tinapay. At ng mabasa ang tinapay, ay quinuha at

ibinigay niya cay Judas na anac ni Simon Iscariote.

27 At pagcatapos na maisubo, si Satanas ay nasoc sa

caniya. Sinabi ng^ sa caniya ni Jesiis : Ang guinagaua mo,

ay gauin mong madah.

28 At sino mang nasa dulang ay di natalastas cung baquit

sinalita niya ito.



306 SAN JUAN 13 & 14.

29 Sapagca,t, iniisip nang mga iba, na sapagca,t, si Judas
ang may tangan Dg supot, ay sinabi ni Jesus sa cainya

:

Bumili ca ng ating mga cailangan sa fiesta ; 6 magbigay ng
caimti sa mga duc-ha.

30 Ng canij^a ngang matangap ang snbo siya,i, umalis
agad ; at gabi na.

Mga huUng hilin ni Jesus sa caniyang mga alagad,—
Baquit siya^i, papanao,—Pangaco tiingcol

sa Mang-aalio.

31 Ng siya ng^,i, macaalis, sinabi ni Jesus : Ngayon ay
inilulualhati ang Anac ng tauo, at ang Dios ay inilualhati sa

caniya

;

32 at siya,i, ilualhati ng Dios sa caniyang sarili, at agad
ilulualhati siya.

33 Mga anac matitira pa aco sa inyo ng caunting panahon.
Aco,i, inyong hahanapin; at gaya nang sinabi co sa mga
judio : Ang paroroonan co ay hindi ninyo mapaparoonan

;

gayon ang sinasabi co sa inyo ngayon.
34 Isang bagong utos ay sa inyo ay ibibigay co, Na cayo,i,

mangag-ibigan
;
gaya ng pag-ibig co sa inyo,i, mangag-ibigan

naman cayo.

35 Sa ganito mangaquiquilala naog lahat na cayo ay aquing
mga alagad, cung cayo ay mayroong pag-iibigan.

36 Sinabi sa caniya ni Simon Pedro : Panginoon ^ saan ca
paroroon? Sumagot si Jesus: Sa paroroonan co ay di mo
aco masusundan ngayon ; nguni,t, pagcatapos macasusimod ca.

37 Sinabi sa caniya ni Pedro : Panginoon, {^ baquit hindi

aco macasusunod sa iyo ngayon? ang aqaing buhay ay
ibibigay co dahil sa iyo.

38 Sumagot si Jesus : <? ang buhay mo ay iyong ibibigay

dahil sa aquin? Catotohanan, catotohanang sinasabi co sa

iyo : Hindi titilaoc ang manoc, hangang di mo aco naicacai-

lang macaitlo.

AK HUAG magulomihanan ang inyong puso: sumasam-
Itk palataya cayo sa Dios, sumampalataya naman cayo sa

aquiu.
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2 Sa bahay ng aquing Ama,i, maraming manga tahanan

;

cuiig liindi gayo,i, sinabi co sana sa inyo : sapagca,t, aco,i,

paroroon upang ipaghaiida co cayo ng lugar.

3 At cung aco,i, pumaroon at cayo ay maipaghanda co ng
lugar, muling paririto aco, at cayo ay tatangapin co sa aquing
sarili; upang cung saan aco naroroon, cayo naman ay dumoon.

4 At nalalaman ninyo cung saan aco paroroon at nalalaman
niujo ang daan

;

5 Sinabi sa caniya ni Tomas: Panginoon, hindi namin
nalalaman cung saan ca paroroon ipaanong malalaman
namin ang daan ?

6 Si Jesus ay nagsabi sa caniya ; Aco ang daan, at ang
catotohanan, at ang buhay : sino man ay di macaparoroon sa

Ama cungdi sa aquin.

7 Cung aco ay naquiquilala ninyo, ay mangaquiquilalala
rin ninyo ang aquing Ama : buhat ngayon siya,i, inyong
naquiquilala, at siya,i, inyong naquita.

8 Sinabi sa caniya ni Felipe: Panginoon ituro mo sa

amin ang Ama at sucat na ito sa amin.

9 Sinabi sa caniya ni Jesiis : ^ Malaon ng panahong aco,i,

inyong quinacasama at hindi mo aco naquiquilala, Felipe?
Ang nacaquita sa aquin ay nacaquita sa Ama, ^Baquit
sinasabi mo : Ituturo mo sa amin ang Ama ?

10 (, Hindi ca baga nananampalataya na aco,i, nasa Ama,
at ang Ama,i, nasa aquin? Ang salitang aquing sinasabi sa

inyo,i, hindi co sinasalita sa aquing sarili : datapua,t, ang
Ama na tumatahan sa aquin, ay gumagaua ang caniyang
mga gaua.

11 Sumampalataya cayo sa aquin na aco,i, nasa sa Ama, at

ang Ama,i, nasa sa aquin ; d cung di caya,i, manampalataya
cayo sa aquin dahil sa mga gaua din.

12 Catotohanan, catotohanang sinasabi co sa inyo : Ang sa

aquin ay sumampalataya, ang mga gauang aquing guinagaua,i,

gagauin naman niya, at mahiguit cay sa rito ang gagauin
niya; sapagca,t, aco,i, pasa sa Ama.

13 At ang lahat ninyong hingin sa Ama, sa aquing pangalan
yaong ang aquing gagauin ; upang ang Ama ay lumualhati
sa Anac.
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14 Cung cayo,i, hihingi ng ano man sa pangalan co, yaong
ang aquing gaganin.

15 Cung aco,i, inyong iniibig, snsundin ninyo ang aquing
mga ntos

16 At aquing idadalangin sa Ama, at cayo,i, bibigyan niya
ng ibang Mang-aalio, upang sumainyo magpacailan man

;

17 ang Espiritu ng catotohanan na hindi matatangap ng
sanglibutan, sapagca.t, di siya naquiquita, at hindi siya

naquiquilala; siya,i, naquiquilala ninyo, sapagca,t, tumataban
siya sa inyo, at sasa inyo.

18 Hindi co cayo iiuang mga ulila : paririto sa inj^o aco.

19 Caunti pang panahon, at di na aco maquiquita ng
sanglibutan nguni,t, inyong maquiquita aco: sapagca,t, aco
ay buhay, ay cayo naman ay mangabububay.

20 Sa arao na yaon mangaquiquilala ninyong aco ay nasa
sa aquing Ama, at cayo ay sa aquin, at aco,i, sa inyo.

21 Ang mayroon nang aquing mga utos at manga
tinntupad, yaon ang umiibig sa aquin, at ang uraiibig sa

aquin, ay iibiguin ng aquing Ama, at aco,i, iibig sa caniya, at

acOji, magpapacahayag sa caniya.

22 Sinabi sa caniya ni Judas (hindi ang Iscariote),

Panginoon,
(^ ano,t, mangyayari na icao ay magpapacahayag

sa amin at di sa sanghbutan ?

23 Sumagot si Jesus at sinabi sa caniya : Cung ang sino
ma,i, umiibig sa aquin, ay caniyang tutuparin ang aquing
Balita ; at siya,i, iibiguin ng aquing Ama, at cami ay pasa sa

caniya at gagauin namin siyang tahanan.

24 Ang hindi umiibig sa aquin, hindi tinutupad ang aquing
mga salita ; at ang sahtang inyong nangarinig, ay hindi aquin,

cungdi sa Amang nagsugo sa aquin.

25 Ang mga bagay na ito ay sinahta co sa inyo, samanta-
lang acOji, tumataban sa inyo.

26 Datapua,t, ang Mang-aaho, ang Espiritu Santo, na
susuguin nang Ama sa aquing pangalan, siya ay magtuturo
sa inyo ng lahat na mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na
mga bagay na sa inyo ay aquing sinabi,

27 Ang capayapaan ay iiuan co sa inyo, ang aquing
capayapaan ay ibinibigay co sa inyo : hindi gaya ng pagbibigay



SAN JUAN 14 & 15. 309

ng sanglibutan, ang pagbibigay co sa iriyo : hnag maguloini--

hanan ang inyong puso, 6 mafcacot man Jamang.

28 Nangarinig ninyo cung paanong sinabi co sa inyo : Aalis

aeo, at paririto aco sa inyo. Cung aco,i, inyong iniibig,

cayo,i, mangagagalac, sapagca,t, aco,i, pasa sa Ama : sapagca,t,

ang Ama ay mataas cay sa aquin.

29 At ngayon ay sinabi co sa inyo bago mangyari, iipang

cung mangyari ay manampalataya cayo.

30 Hindi na aco magsasalita pang marami sa inyo

:

sapagca,t, dumarating ang principe ng sanglibutan, at siya,i,

ualang ano man sa aquin

;

31 datapua,t, upang mapagquilala ng sanglibutan, na aco,i,

umi-ibig sa Ama, at ayon sa ipinag-utos sa aquin ng Ama, aj

gayon din ang aquing guinagaua. Mangagsitindig cayo at

umalis tayo dito.

Manga hiding bilin sa mga alagad (carugtong): Matibay

na pagcacaisa ni Jesus at ang caniyang

mga sinacop,

A R ACO ang tunay na puno ng uvas ; at ang aquing Ama
ll/ ang magsasaca.

2 Ang lahat ng sangang sa aquin na di magbunga, ay
inaalis : at ang lahat na nagbubunga,i, linilinis upang lalong

magbunga.
3 Cayo ay malilinis na sa pamamag-itan ng salita na sa

inyo,i, aquing sinalita.

4 Cayo,i, tumahan sa aquin, at aco,i, sa inyo. Gaya ng di

pamumunga ng sanga sa caniyang sariH maliban na tumahan
sa puno ng uvas, gayon din naman cayo maliban na tumahan
sa aquin.

6 Aco ang puno ng uvas, cayo ang mga sanga : Ang
tumatahan sa aquin at aco,i, .sa caniya, ito ang nagbubunga
ng marami : (sapagca,t, cung cayo,i, nahihiualay sa aquin ay
uala cayong magagaua).

6 Cung ang sino man ay hindi tumahan sa aquin, ay
matatapong catulad ng sanga at matutuyo : at pupulutin at

igagatong sa apoy, at mangasusuno^.
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7 Cung cayo,i, tumahan sa aquin, at ang mga salita co ay
tumalaan sa inyo, hingin ninyo ang ano mang inyong ibiguin,

at gagauin sa inyo.

8 Sa ganito ay lumulualhati ang aquing Ama, na cayo,i,

nagbubunga ng marami, at cayo,i, maguigning aquing mga
alagad.

9 Gaya ng pag-ibig sa aquin ng Ama, gayon din naman
cayo,i, aquing inibig : tumahan cayo sa aquin pag-ibig.

10 Cung tinutupad ninyo ang aquing mga utos ay manana-
han cayo sa aquing pag-ibig : gaya ng aquing pagtupad ng
mga utos ng aquing Ama, at aco,i, nananahan sa caniyang
pag-ibig.

11 Ang mga bagay na ito ay sinalita co sa inyo upang
ang aquing catuaan ay mapasa inyo, at ang inyong catuaan
ay maganap.

12 Ito ang aquing utos : Na cayo,i, mangag-ibigan, gaya ng
pag-ibig CO sa inyo.

13 XJala sino mang may malaquing pag-ibig cay sa rito, na
ibigay ng sino man ang caniyang buhay dahil sa caniyang
manga caibigan.

14 Cayo,i, aquing manga caibigan, cung gauin ninyo ang
mga bagay na aquing iniuutos sa inyo.

^
15 Hindi co na tatauaguin cayong mga alipin, sapagca,t,

hindi nalalaman ng alipin ang guinagaua nang caniyang
panginoon : nguni,t, tinauag co cayong mga caibigan, sapag-
ca,t, ang lahat na mga bagay na narinig co sa aquing Ama,
ay ipinaquilala co sa inyo.

16 Aco,i, hindi ninyo hinirang nguni,t, cayo,i, binirang co

;

at aquing cayong inilagay upang cayo,i, mangagsilacad at

mangagsipagbunga, at lumagui ang inyong bunga ; upang ano
mang inyong hingin sa Ama ^ aquing pangalan, ay maibigay
niya sa inyo.

17 Ang mga bagay na ito iniputos co sa inyo, upang cayo,i,

mangag-ibigan.

18 Cung cayo,i, quinapopootan ng sanglibutan, talastasin

ninyo na aco muna ang quinapootan bago cayo.

19 Cung cayo,i, sa sangUbutan, ang sanglibutan ay iibiguin

ang caniyang sarili : nguni,t, sapagca,t, cayo,i, hindi sa sang-
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libiitan, cnngdi cayo,i, hinirang co sa sanglibntan, caya napo-
poot sa inyo ang sanglibutan.

20 Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo,i, aquing sinabi

:

Hindi higuit ang alipin cay sa caniyang panginoon. Cnng
aco,i, canilang inusig, cayo man ay canilang uusiguin ; cmig
nangagsitupad sa aquing salita, ang inyo man ay tiitnparin.

21 Datapna,t, ang lahafc ng mga bagay na ito ay gagauin sa

inyo dahil sa aquing pangalan : sapagca,t, hindi nila naqiii-

qiiilala ang sa aquin ay nagsugo.

22 Cung hindi aco naparito at sila,i, aquing pinangusapan,
bindi mangagcacaroon ng casalanan ; datapua,t, ngayon siia,i,

nala ng madadahilan sa canilang casalanan.

23 Ang napopoofe sa aquin, ay napopoot din naman sa

aquing Ama.
24. Cung aco sana,i, hindi gumaua sa canila ng mga gauang

cailan ma,i, hindi guinaua nino man, ay hindi mangagcaca-
roon ng casalanan ; datapua,t, ngayon, ay canilang nanga-

quita, at capua quinapopootan nila aco at ang aquing Ama.
25 Ngunijt, nangyayari ito iipang matupad ang salita na

nasusulat sa canilang cautusan : Aco,i, quinapootan nila na
ualang cadahilanan.

26 Nguni,t, pagdating nang Mang-aaho, na aquing uutusan
sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng catotohanan, na nagbu-
buhat sa Ama, siya,i, magpapatotoo tungcol sa aquin

:

27 at cayo ma,i, nagpapatotoo sapagca,t, ca3'^o,i, nangasa

aquin buhat ng una.

M^a htding hilin sa mga alagad (catapiisan) : Fitmpag-

tihay ni Jesus ang pangaco tufigcol sa Mang-aalio at

sa caniyang sariling pagparito.

A D ANG mga bagay na ito ay aquing sinalita sa inyo, upang
lU cayo,i, huag mangatisod.

2 Cayo,i, palalayasin sa mga sinagoga : tunay, darating ang
oras, na sino mang pumatay sa inyo, ay aacalaing naghahan-

dog ng paglilingcod sa Dios.

3 At ang mga bagay na ito ay gagauin, sapagca,t, hindi

nila naquiguilala ang Ama at aco man.
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4 Datapna,t, ang mga bagay na ito,i, sinalita co sa inyo,

upang pagdating iig oras iiila, ay inyong mangaalaala na
siiiabi CO sa inyo : at ang manga bagay na ito hindi co sinabi

sa inyo ng una, sapagca,t, aco,i, casama ninyo.

5 Ngnnijt, ngayon aco,i, paroroon sa nagsugo sa aquin : at

sino man sa inyo ay ualang nagtatanong sa aquing: (^ Saan
ca paroroon?

6 Ngunijt, sapagca,t, sinalita co ang manga bagay na ito sa

Inyo ay napuno ng calumbayan ang inyong puso.

7 Gayon ma,i, sinasabi co sa inyo ang catotohanan : Nara-
rapat sa inyo na aco,i, umalis; sapagca,t, cung hindi aco

umalis, ang Mang-aalio ay hindi paririto sa inyo : nguni,t,

cung aco,i, umalis, siya,i, susuguin co sa inyo.

8 At pagparito niya, ay caniyang susumbatan ang sang-

libutan tungcol sa casalanan, at sa catuiran, at sa pagbatol

:

9 tungcol sa casalanan, sapagca,t, hindi sila sumasamplataya
sa aquin

:

10 hmgcol sa catuiran, sapagca,t, aco,i, paroroon sa Ama, at

yindi na ninyo aco maqniquita

:

11 ^ungcol sa paghatol, sapagca,t, ang principo nang sang-

libutang ito ay hinatulan na.

12 Mayroon pa aco maraming bagay na sa inyo ay sasabihin,

nguni,t, ngayon ay hindi ninyo mangatitiis.

13 Gayon ma,i, pagdating niyaong Espfritu ng catotohanan,
aacayin cayo niya sa boong catotohanan: sapagca,t, hindi

magsasalita ng mula sa caniyang sarili, cungdi ang sasalitin

ay ang lahat na marinig niya : at ibabalita sa inyo ang mga
bagay na magsisidating.

14 Lulualhatiin niya aco, sapagca,t, cucuha siya sa aquin at

sa inyo,i, caniyang ibabalita.

15 Ang lahat na nasa Ama» ay aquin : caya sinabi co na
cumucuha sa aquin, at sa inyo,i, caniyang ibabalita.

16 Sandali na lamang, at aco,i, hindi na ninyo maquiquita :

at muling sandali, at aco,i, inyong maquiquita.

17 Sinabi ng^ ng Hang caniyang manga alagad sa isa,t, isa

:

i Ano itong sa atin ay sinasabi : Sandali na lamang, at aco,i,

hindi na ninyo maquiquita: at muling sandali, at aco,i,

inyong maquiquita : at : Sapagca,t, aco,i, paroroon sa Ama ?
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18 SiDabi ng^ nila : (j Ano ngh itong sinasabing : Sandali

na lamang ? Hindi namin nalalaraan ang sinasabi.

19 Nababalata ni Jesiis na sa caniya,i, ibig nilang itanong,

at sa canila,i, sinabi : ^ Nangagtatanungan ca^^o nitong aquing
sinabi: Sandali na lamang, at aco,i, hindi na ninyo maqui-
quita ; at muling sandali, t, aco,i, inyong maquiquita?

20 Catotohanan, catotobanang sinasabi co sa inyo na cayo,i,

mangasisiiyac at mangagsisitangis, datapna,t, ang sanglibutan

ay magagalac : cayo ay mangalulumbay, datapiia,t, ang
inyong calumbayan ay maguigning catuaan.

21 Ang babaye pagca nanganganac ay nalulumbay, sapag-

ca,t, dumating ang caniyang oras; ngmii.t, pagcapanganac
sa sangol ay liindi na naaalaala ang dinamdam dabil sa catuaan

na ipinanganac sa sanglibutan ang isang tauo.

22 At cayo ng^ ngayon ay may calumba3^an : nguni,t,

muli CO cayong maquiquita, at mangagagalac ang inyong
puso, at sino man ay bindi macapagaalis sa inyo ng inyong
catuaan.

23 At sa arao na yaon ay hindi cayo magtatanong sa aquin

ng ano man. Catotohanan, catotobanang sinasabi co sa inyo

:

Cung bihingin ninyo ang ano man sa Ama ay ibibigay niya

sa inyo sa aquing pangalan.

24 Hangang iigayo,i, uala pa cayong hinihinging ano man
sa pangalan co : cayo,i, humingi at tatangapin ninyo upang
maganap ang inyong catuaan.

25 Sinalita co sa inyo ang mga bagay na ito sa cauicaan

:

darating ang oras na hindi co na cayo pagsasalitaan sa

cauicaan, cungdi malinao na sa inyo,i, sasabihin co ang sa

Ama.
26 Sa arao na yaon ay mangagsisihingi cayo sa aquing

pangalan, at sa inyo,i, hindi co sinasabi, na aco,i, manana-
langin sa Ama clahil sa in3^o

:

27 sapagca,t, ang Ama rin ang umiibig sa inyo, dabil sa

£U30,i, inyong inibig, at cayo,i, nangagsisampalataya na aco,i,

nagbuhat sa Ama.
28 Nagbuhat aco sa x\ma, at aco,i, naparito sa sanglibutan

:

muling iniiuan co ang sanglibutan at aco,i, pumaparoon 8a

Ama.
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29 Sinasabi ng caniyang mga alagad : Narito, sinasalita

mong malinao ngayon, at uala cang sinasalitang ano mang
cauicaan.

30 Ngayon ay naquiquilala namin, na nalalaman mo ang
lahat na mga bagay, at hindi ca nagcacailangan na tanungin
ca ng sino man: caya sumasampalataya cami na icao ay
nagbuhat sa Dios.

31 Sinagot sila ni Jesiis : ^ Ngayon baga,i, nangagsisisam-

palataya cayo ?

32 Narito, ang oras ay dumarating, at dumating na, na
cayOji, mangangalat ang baua,t, isa sa caniyang sarili, at aco,i,

iinan ninyong mag-isa : at gayon ma^i, hindi aco nag-ii

sapagca,t, ang Ama ay sumasa aqnin.

33 Ang mga bagay na ito ay sinalita co sa inyo, upang
cayo,i, magcaroon sa aquin ng capayapaan. Sa sanglibutan

mayroon cayo ng capigbatian: nguni,t, lacsan ninyo ang
loob ; aquing dinaig ang sanglibutan.

Panalan§in ni Jesiis tungcol sa caniyang mga alagad,

ATI ANG mga bagay na ito ay sinalita ni Jesiis, at nanga-
1 1 cataas ang mga mata sa langit, na sinabi : Ama duma-
ting na ang oras, lualhatiin mo ang iyong Anac, upang icao

ay lualhatiin nang Anac

:

2 gaya ng bigyan mo sa caniya ng capangyarihan ang
lahat ng lamdn, upang bigyan ng buhay na ualang hangan
ang lahat ng ibinigay mo sa caniya.

3 At ito ang buhay na ualang hangan ; na icao ay quilalanin

nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, si Jesu-

Cristo.

4 Nilualhati quita sa lupa
;
pagcaganap co ng gaua na

ipinagaua mo sa aquin.

5 Ngayon ng^, Ama lualhatiin mo aco sa iyo rin, ng calual-

hatian na nagcaroon aco sa iyo bago ang sanglibutan ay

laguing sangUbuta7i.

Q Ipinahayag co ang iyong pangalan sa mga .tauo na
ibinigay mo sa aquin mula sa sanglibutan; sila,i, iyo, at

sila,i, ibinigay mo sa aquin, at tinupad nila ang iyong salita.
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7 Ngayon ay nangaquilala nila na ang lahat na manga
bagay na sa aqnin ay ibinigay mo, ay mula sa iyo

:

8 sapagca,t, ang mga salitang sa aquin ay ibinigay mo, ay
ibinigay co sa canila ; at canilang tinangap, at nangaquilala

nilang tunay na nagbuhat aco sa iyo, at nanganiualang icao

ang nagsngo sa aquin.

9 Idinadalangin co sila : hindi ang sanglibutan ang idinada-

langin co, cungdi yaong manga sa aquin ay ibiniga}'- mO, sapag-

ca,t, sila,i, iyo

:

10 at ang lahat na aquing bagay ay iyo, at ang iyo ay

aquin : at aco,i, lumulualhati sa canila.

11 At uala na aco s^ sanglibutan at ang mga ito ay nasa
sanglibutan at aco,i, sa iyo paroroon.

i
Amang Santo, yaong mga ibinigay mo sa aquin, ay ingatan

mo sa iyong pangalan, upang sila,i, maguing isa, gaya natin

!

12 Samantalang aco,i, sumasa canila, iningatan co sila sa

iyong pangalan na ibinigay mo sa aquin, ay sila,i, aquing
iningatan at sino man sa canila,i, hindi napahamac cungdi ang
anac ng capahamacan ; upang matupad ang Casulatan«

13 Nguni,t, ngayon ay paroroon aco sa iyo ; at sinasalita co

ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila,i, magtamo
ng aquing catuaang ganap sa canila rin.

14 Ibinigay co sa canila ang iyong salita ; at quinapootan

sila ng sanglibutan; sapagca,t, hindi sila taga sanglibutan gaya
CO na hindi taga sanglibutan.

15 Hindi co idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan,

cungdi ingatan mo sa casam-an.

16 Hindi sila taga sanglibutan, gaya co na hindi taga sang-

libutan.

17 Pacabanalin mo sila sa catotohanan : ang salita mo,i,

catotohanan.

18 Cung papaanong aco,i, iyong sinugo sa sanglibutan,

sila ay gayon din aquing sinugo sa sanglibutan.

19 At dahil sa canila,i, aco ay naguiguing banal sa aquing
sarili ; upang sila naman ay mangagpacabanal sa catotohanan.

20 Hindi lamang dahil sa mga ito aco,i, nananalangin, cungdi

naman sa mga mananampalataya sa aquin dahil sa canilang

salita

;
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21 upang silang lahat ay magcaisa : gaya mo Ama sa aquin,

at aco,i, sa iyo, upang sila naman ay maguiog sa atin : upang
ang sanglibutan ay sumampalataya na aco,i, sinugo mo.

22 At ang calualhatiang sa aquin ay ibinigay mo, sa canila,i,

aquing ibinigay ; upang sila,i, maguing isa gaya natin na iisa
;

23 aco,i, sa canila, at icao ay sa aquin, upang sila,i, malu-
bos sa pagcaisa ; upang maquilala nang sanglibutan na icao

ang sa aquin ay nagsngo, at sila,i, iyong inibig, gaya co na
inibig mo.

24 Ama, yaong manga ibinigay mo sa aquin, ay ibig co

na cung saan aco naroon, sila naman-ay dumoong casama co

;

upang maquita nila ang calualliatian co na ibinigay mo sa

aquin : sapagca,t, aco,i, iyong inibig bago itinatag ang sang-

libutan.

25 Oh Amang banal, bindi ca naqnilala ng sanglibutan

:

ngunijt, naquilala quita, at nangaquilala nang mga ito na
icao ang nagsugo sa aquin

;

26 at ipinaquilala co sa canila ang iyong ngalan, at ipaqui-

quilala co : upang ang pag-ibig na sa aquin ay iniibig mo, ay
mapasa canila, at aco,i, sa canila.

Paghuli cay Jesus sa GetsemanL

A NANG masalita ni Jesus ang mga salitang ito siya,i,

10 umalis na casama ang caniyang mga alagad at tinungo
ang cabila ng batis ng Cedron na doo,i, naroroon ang isang

halamanan, at doo,i, pumasoc siya at ang caniyang mga
alagad.

2 At si Judas naman na sa caniya,i, nagcacanulo, nalala-

man ang lugar ; sapagca,t, madalas na si Jesus ay naquiqui-

pagcatipon doon sa caniyang mga alagad.

3 Si Judas nga,i, ng macatangap ng pulutong na sundalo,

at mga alguacil sa mga puno ng mga sacerdote at mga fariseo,

naparoon na may mga farol at mga sigsig at may mga san-

data.

4 Si Jestis, ng^ na nalalaman ang lahat ng bagay na na-
ngagsisidating sa caniya,i, lumabas at sa canila,i, sinabi:

i Sino ang inyoiig hinahanap ?
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6 Sinagot nila siya : Si Jesus na taga Nazaret. Sinabi sa

canila ni Jesus : Ago nga : At casama naman nila si Judas
na sa caniya,i, nagcacanulo.

6 Pagcasabi nga niya sa canila : Aco ng^, ay nangagsiur-

ong, at nangalugmoc sa lupa.

7 Muling sila nga,i, tinanong : <?, Sino ang inyong hinaha-

nap ? At sinabi nila : Si Jesus na taga Nazaret.

8 Sumagot si Jesiis : sinabi co na sa inyo na aco : cung aco

nga ang inyong binahanap, pabayaan ninyong siangagsila-

cad ang mga ito

:

9 upang matupad, ang salitang sinalita niya : Sa manga
ibinigay mo sa aquin, sino man sa canila,i, bindi nauala sa

aquin.

10 Si Simon Pedro nga na may tabac ay caniyang binunot
at sinugatan ang alipin ng daquilang sacerdote, at tinigpas

ang caniyang canan tainga. At ang pangalan ng alipin ay
Malco.

11 Sinabi nga ni Jesiis cay Pedro : Isuot mo ang iyong
tabac sa vaina*: ang copang sa aquin ay ibinigay ng Ama:
I hindi baga aquing iinumin ?

Si Jesus sa harap ng Sanedrin,—Sir/ajij itinatatua

ni Pedro,

12 Dinaquip ng^ ng pulutong at ng coronel, at ng mga
alguacil ng mga judio, si Jesiis at siya,i, canilang tinalian,

13 at siya,i, dinala nila muna cay Anas, sapagca,t, bianan
ni Caifas na daquilang sacerdote ng taong yaon.

14 At si Caifas ay siyang nagbigay payo sa mga judio, na
dapat na ang isang tauo ay mamatay dabil sa bayan.

15 At sumusunod cay Jesus si Simon Pedro, at ang isa

pang alagad. At ang alagad na yaon ay quilala ng daquilang

sacerdote at nasoc na casama ni Jesiis sa patio ng daquilang

sacerdote.

16 Nguni,t, si Pedro ay natira sa labas ng pinto. Lumabas
ng£t ang isang alagad na quilala ng daquilang sacerdote, at

• Vaina.—Sucsucan nansr tabac.
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quinausap ang dalagang tagatanod ng pinto at ipinasoc si

Pedro.

17 Sinabi ng^ ng dalagang tagatanod ng pinto cay Pedro

:

^,Icao baga naman ay isa sa mg& alagad ng tauong ito?

Sinabi niya : Hindi aco.

18 At nangacatayo ang mga alipin at mga alguacil na
nangagpaningas ng sigang uling; sapagca,t, magainao; at

Bila,i, nangagpapainit : at nacatayong casama rin naman nila

si Pedro na nagpapainit.

19 Tinanong ng£ ng daquilang sacerdote si Jnsns tungcol sa

caniyang mga alagad at sa caniyang aral.

20 Sinagot siya ni Jesus : Aco,i, hayag na nagsalita sa

sanglibutan: aco,i, laguing nagturo sa mga sinagoga at sa

templo, na siyang pinagcacatipunan ng laliat na mga judio

;

at nala acong sinalita na lihim.

21 i,
Baquit aco ay iyong tinatanong ? Tanmigin mo silang

nangacarinig, cung anong sinalita co sa canila : Narito, sila

ang nangacacaalam ng sinabi co.

22 At nang caniyang masabi ito, isa sa manga alguacil na
naroroon, sinampal si Jesiis, na sinabi: ^Ganiyan ang
pagsagot mo sa daquilang sacerdote ?

23 Sinagot siya ni Jesus : Cung aco,i, nagsalita nang
masama, bigyan mong patotoo ang casam-an: datapua,t,

cung mabuti, ^ baquit mo aco sinasampal ?

24 Ipinadala ng^ siya ni Anas na gapos cay Caifds. na
daquilang sacerdote.

25 At nacatayo si Pedro na nagpapainit. Sinabi ngS; nila

sa caniya : ^ Icao baga ay isa sa caniyang mga alagad ? Siya,i,

nagcaila at nagsabi : Hindi aco.

2G Isa sa manga alipin ng daquilang sacerdote, na camag-
anac niyaong tinigpas ang tainga ni Pedro, ay nagsabi:

^ Hindi baga icao ay naquita*co sa balamanang casama niya ?

27 Muling ngang nagcaila si Pedro : at pagdaca ay tumilaoc
ang manoc.

Si Jesiis sa harap ni Pilato,

28 Dinala ng^ nila si Jesiis mula cay Caifds hangang sa

hucuman •; at niyaon ay maaga pa : at sila,i, hindi nangagsi-
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pasoc sa hucnman upang huag silang madungisan, cungdi
aiangagsicain ng pascua.

29 Inilabas ng^ sila ni Pilato at sinabi : ^ Anong sumbong
ang dala ninyo laban sa tanong ito ?

30 Nangagsisagot at sa caniya,i, canilang sinabi : Cung ang
tauong itOji, hindi masama, hindi sana namin ibinigay sa iyo.

31 Sa canila ng^,i, sinabi ni Pilato : Cnnin ninyo siya, at

siya,i, inyong hatulan ayon sa inyong cautusan. Ang manga
judio,i, nangagsabi sa caniya: Sa amin ay di matnid na
magpapatay ng sino man

:

82 upang matupad ang uicang sinalita ni Jesns, na ipinaqui-

qnilala cung sa anong camatayan siya mamamatay.
33 Caya,t, si Pilato,i, muling pumasoc sa hucuman, at

tinauag si Jesus, at sa caniya,i, sinabi : ^ Icao baga ang Hari
ng manga judio ?

34 Sinagot ni Jesus : <? Sinasabi mo ito sa iyong sarili, 6

sinabi sa iyo ng iba tungcol sa aquin ?

35 Si Pilato,i, sumagot: ^^Aco baga,i, judio? Ang iyong

sariling bayan at ang manga puno ng sacerdote, ang sa iyo,i,

nagbigay sa aquin : ^ Anong guinaua mo ?

36 Sumagot si Jesus : Ang cabarian co,i, bindi sa sangli-

butang ito : cung sa sanglibutang ito ang cabarian co, ang
aquing manga lingcod ay maquiquipaglaban ng^ upang aco,i,

buag mapabigay sa manga judio; nguni,t, ngayo,i, ang
aquing cabarian ay hindi dito.

37 Sinabi sa caniya ng^ ni Pilato : ^ Icao nga baga,i, hari ?

Sumagot si Jesiis : Icao ang nagsasabing aco ay hari. Aco,i,

ipinanganac dahil dito, at dahil dito aco,i, naparito sa sangli-

butan upang bigyang patotoo ang catotohanan. Lahat na
ayon sa catotohanan ay naquiquinig sa aquing voces.

38 Sinabi sa caniya ni Pilato : ^ Ano ang catotohanan ?

At ng masabi niya ito,i, lumabas na muli sa manga judio,

at sa canila,i, sinabi: Uala acong masunduan sa caniyang

ano mang casalanan.

39 Nguni,t, cayo,i, may ugali na paualan co sa inyo ang isa

sa pascua : <^, ibig ugh baga ninyong sa inyo,i, paualan co ang
Hari ng mga judfo ?
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40 Sila ng^ nangagsigauang muli na sinasabi : Huag ito,

cimgdi si Barrabds. At si Barrabas ay tulisan.

^A NANG magcagayon ng^ pinatagnaii ni Pilato si Jesus at

Iv/ siya,i, biiiampas.

2 At aiig mga siindalo,i, nagcamacaraa ng isang putong na
tinic at ipinutoiig sa caniyang ulo at siya,i, sinuotan ng isang

damife na purpura

;

3 at himapit sa caniya.t, sinabi nila: jAba, Hari ng mga
judio ! At siya,i, pinagsampalanan.

4 At si Pilato ay lumabas na mnli at sa canila,i, sinabi

:

Narito, siya,i, imlabas co sa inyo, upang inyong matalastas

na uala acong masundoang ano mang casalanan sa caniya.

5 Lumabas nga si Jesus na dala ang putong na tinic at

ang damit na purpura. At sa canila,i, sinabi ni Pilato :

i Masdan ninyo ang tauo !

6 Pagcaquita ng^ sa caniya ng raga puno ng sacerdote at

ng mga alguacil, ay nangagsigauan, na sinasabi : Ipaco siya

sa cruz, ipaco siya sa criiz. Sinabi sa canila ni Pilato.

Cunin ninyo siya, at siya,i, inyong ipaco sa cruz ; sapagca,t,

aco ay ualang naasunduang casalanan sa caniya.

7 Nangagsisagot sa caniya ang mga judio : Cami,i, mayroong
isang cautusan, at ayon sa cautusaii iyoii ay nararapat

mamatay, sapagca,t, siya,i, nagpaconuaring Anac ng Dios.

8 Pagcarinig ng^ ni Pilato ng salitang ito, ay lalong sinidlan

ng tacot.

9 At nasoc na muli sa hucuman at sinabi cay Jesiis : ^. Taga
saan ca ? Nguni,t, hindi siya sinagot ni Jesus

:

10 Sinabi ng^ sa caniya ni Pilato : (, Sa aquin ay di ca

magsalita? <?, hindi mo baga nalalaman na aco,i, may capang-
yarihang sa iyo,i, magpaco sa cruz^ at may capangyaribang
sa iyOji, magpauala ?

11 Sumagot si Jesiis sa caniya : Ano mang capangyariban
ay hindi ca magcacaroon laban sa aquin, malibang ito,i,

ibinigay sa iyo mula sa itaas ; csya^t, ang nagbigay sa iyo sa

aquin ay may lalong malaquing casalanan.

12 Buhat niyaon ay pinagsisicapan ni Pilatong siya,i,

paualan : nguni,i, ang mga judio,i, nagsisigauan na sinasabi

:
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Cung ang tauong ito,i, iyoiig paualan, hindi ca caibi^an ni

C&ar : sino mang naghahari, ay nagsasalita laban cay C^sar.

13 Nang marinig ng^ ni Pilato ang manga salitang ito, ay
inilabas niya si Jesiis, at naupo sa hucuman sa lugar na
tinatauag na Ijithostrotos, datapua,t, sa Hebreo,i, Gabbatha.

14 At niyaon ay Paghahanda ng pascua : at malapit na ang
ica-anim* na oras. At sinabi niya sa mga judio: Narito,

ang inyong Hari.

16 Sila nga,i, nangagsigauan : Alisin, alisiii, j siya,i, ipaco 5a

cruz ! Sinabi sa canila ni Pilato : l Ang inyong Hari ang
ipapaco co sa cruz ? Nangagsisagot ang mga pnnong sacerdote

:

tJala earning hari cungdi Cesar.

16 Nang magcagayon nga,i, ibinigay sa canila upang maipaco
Ba cruz,

Ang jpagpapaco.

17 Quinuha ng^ nila si Jesiis, at siya,i, lumabas p.a pasan

niya ang cruz, sa lugar na tinatauag na lugar ng bungo, na
tinatauag sa Hebreo na Golgotha

;

18 sa pinagpacuan nila cay Jesiis, at casama niya ang
dalaua pa, isa sa baua,t, taguiliran, at si Jesiis ay nasa guitna.

19 At sumulat naman si Pilato ng isang titic, at inilagay

sa ibabao ng cruz. At ang nasusulat ay : Jesiis na Taga
Nazaeeth, Haki nang manga JuDfo.

20 Marami ng^ sa manga judio ang nangagsibasa ng titic na

ito: sapagca,t, ang lugar na quinapapacuan ni Jesus ay mala-

pit sa ciudad : at nasusulat sa Hebreo, sa Latin, at sa Griego.

21 Sinasabi nga cay Pilato ug mga punong sacerdote ng
mga judio: Huag mong isulat na, Hari ng mga judio, cungdi

ang caniyang sinabi : Hari aco ng mga judio.

22 Sumagot si Pilato : Ang naisulat co, ay naisulat co.

23 Ang mga sundalo ng^, nang si JesT3.3 ay maipaco sa cruz,

ay quinuha ang caniyang mga suot at guinauang apat na
bahagui (sa baua,t, sundalo ay isang bahagui), at gayon din

naman ang tunica: at ang tunica ay ualang tahi, na hinabing

boo mula sa itaas.

• Ica-anim na oras-^a las doce nang arao.
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24 Nangagsabihan ngh sila : Huag nating punitin, ciingdi

magsapalarang laro tayo sa caniya, cuiig mapapacangino
siya, upang matupad ang Casulatan na nagsasabi

:

Binahagui nila sa caniJn. ang aquing mga casnotan, at

ang aquing tnnica ay pinagsajDalaran nila.

Guinaua nga ang mga bagay na ito ng mga sundalo.

25 Datapua,t, nangacatayo sa piling ng cruz ni Jesiis ang
caniyang ina, at ang capatid ng caniyang ina, na si Mariang
asaiia ni Cleofas, at si Maria Magdalena.

26 Pagcaquita ng^ ni Jesus sa caniyang ina at sa alagad na
nacatayo na caniyang iniibig ay sinabi niya sa caniyang ina

:

Babaye, narito, ang iyong anac.

27 Nang magcagayOji, sinabi sa alagad : narito, ang iyong
ina. At buhat sa oras na iyon, ay tinangap siya ng alagad
sa caniyang hahay,

28 Pagcatapos nito na nalalaman ni Jesus na ang lahat na
manga bagay ay nangatupad na, upang matupad ang
Casulatan, ay sinabi : Nauuhao aco.

29 Mayroon doong isang vasong puno ng suca : canilang

inilagay ng^ ang isang esponja na basa ng suca sa isang

bisopo* at canilang iniabot sa caniyang bibig.

30 Pagcatangap ngh ni Jesus ng suca, ay nagsabi : Tapos
na. At pagcahilig ng caniyang ulo ay nalagot ang hininga.

31 Ang manga Judio ng^, sapagca,t, Paghahanda, upang
ang manga catauan ay buag mangatira sa cruz ng sabado
(sapagca,t, daquila ang arao ng sabadong yaon), ay hiningi

cay Pilato na umuguin ang canilang mga hita at sila,i, alisin

doon.

32 Naparoon ng&. ang mga sundalo at inumog ang manga
hita ng una at ng isa na napaco sa cruz na casama niya

:

33 nguni,t, nang mangagsiparoon cay Jesiis, at siya,i,

maquitang patay i\a, bind! inumog ang caniyang manga hita

:

34 gayon ma,i, isa sa manga sundalo ay pinalagpasan ang
caniyang taguiliran ng isang sibat, at agad lumabas ang dugo
at tubig.

* Hisopo—mababang pnno nang cahoy.
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35 At siyang nacaquita ay nagxmtotoo, at ang caniyang

patotoo ay totoo : at nalalaman niyang nagsasabi ng totoo,

upang cayo naman ay mangagsisampalataya.

36 Bapagca,t, ang manga bagay na ito ay nangyari, upang
matupad ang Casulatan : Buto niya,i, hindi uumugiiin.

37 At sinasabi naman sa ibang higar nang Casulatan

:

Panonoorin nila yaong canila pinalagpasan.

Ang paglilibing cay Jesus,

88 At pagcatapos ng manga bagay na ito, si Joseng taga

Arimatea, palibhasa,i, alagad ni Jesus, baga man lihim sa

catacutan sa manga judio, ay namanhic cay Pilato na maalis

niya ang catauan ni Jesus : at itinvilot ni Pilato. Naparoon
ng&» at inalis ang caniyang catauan.

39 At naparoon naman si Nicodemo, yaong naparoon ng
una cay Jesus ng gabi, na may dalang isang pinaghalong mirra

at acibal na may isang daang libra.

40 Quinuha ng^ ang catauan ni Jesus, at binalot nila sa

manga cumot na casama ng manga pabango, ayon sa ugali

ng mga judio sa paglilibing.

41 At sa lugar na yaon na pinagpacuan sa caniya may
halamanan, at sa halamanan ay may isang libingang bago, na
uala pang nailibing cailan man.

42 Doon nga inilagay si Jesiis, dahil sa Paghahanda nang
manga judio ; sapagca,t, ang libingan ay malapit.

Ang muling pagcabuhay,

OA AT NANG unang arao nang sanglingo ay naparoong
uU maaga si Maria Magdalena, ng madilim pa, sa libingan,

at naquita ang batong inalis sa libingan.

2 Tumacbo ng^ at naparoon cay Simdn Pedro at sa isang

alagad na iniibig ni Jesiis, at sa canila,i, sinabi : Inalis ang
Panginoon sa libingan, at hindi namin maalaman cung saan

inilagay.

f, Umalis ng^ si Pedro at ang isang alagad, at naparoon

patungo sa libingan.
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4 At capua tumacbong macasama ; at ang isang alagad ay
tumacbong matulin cay 8a cay Pedro, at dumating na una sa

libingan

;

5 at ng caniyang tunghan at tingnan sa loob, ang naquita

niya,i, ang nacalagay na mga damit na puti
;
gayon ma,i

hindi pumasoc sa loob.

6 Dumating ng^ rin si Simon Pedro na sa caniya,i, sumusu-
nod; at nasoc sa loob ng libingan, at naquita niya ang
nacalagay na manga damit na puti

;

7 afc ang cumot na nasa sa caniyang ulo, hindi casamang
nacalagay ng mga damit na puti, cxmgdi bucod na nabibilot sa

isang tabi.

8 Nang magcagayo,!, nasoc nga rin ang isang alagad, na
naunang pumaroon sa libingan, at naquita niya at sumam-
palataya.

9 Sapagca,t, hindi pa nila naquiquilala ang Casalatan na
quinacailangang Biya,i, magbangon na mag-uli sa manga
patay.

10 Nangagbalic ng^ ang manga alagad sa canicanilang

sariling bahay.

Si Jestis ay napaquita cay Maria Magdalena.

11 Ngunijt, si Maria,i, natira sa labas ng libingan na
umiiyac : samantalang umiiyac nga caniyang tinunghan at

tinignan ang loob ng libingan

;

12 at naquita niya ang dalauang angel na ang damit ay
mapuputi, na nangacaupo, ang isaj, sa ulonan, at ang isa^i, sa

paanan ng quinalagyan ng catauan ni Jesus.

13 At sa caniya,i, sinabi nila : Babaye,
i,
baquit ca umi-

iyac? Sa canila,i, sinabi: Sapagca,t, inalis ang aquing
Panginoon, at di co maalaman cung saan inilagay.

14 Pagcasabi niyang gayon siya,i, lumingon at naquita si

Jesiis na nacatayo ; at hindi niya nalalaman na yaon ay si

Jestis.

15 Sinabi sa caniya ni Jesus : Babaye, i baquit ca umiiyac ?

I sino ang iyong hinahanap ? Acala niya ay maghahalaman,
sinabi sa caniya ; Guinoo cung icao ang nagdala, sabihin mo
sa aquin cung saan mo inilagay, at aquin siyang dadalbin.
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16 Sinabi sa caniya ni Jesus : j Maria ! Lumfngon siya ay
sinabi sa caniya sa iiicang Hebreo : j Eaboni ! na ang ibig

sabihin ay Maestro.

17 Sinabi sa caniya ni Jesus : Huag mo acong hipoin

:

sapagca,t, di pa aco nacacaaquiat sa Ama : nguni,t, parunan
mo ang aqning mga capatid, at sabihin mo sa canila:

Umaaquiat aco sa aquing Ama, at sa inyong Ama, at sa

aquing Dios at sa inyong Dios.

18 Naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa manga
alagad : \ Naquita co ang Panginoon ! at ipinahayag sa
tanila cung paano ang pagcasabi sa caniya ng mga bagay na
ito.

Si Jesus ay napaquita sa lahingisa.—Di pagsampalataya

ni Tomds.

19 Nang hapon ng^ ng arao na yaon, ang una sa sanglingo,

at ng nasasara ang mga pintuang quinaroroonan ng mga
alagad, sa catacutan sa mga judio, ay dumating si Jesus, at

tumayo sa guitna, at sa canila,i, sinabi: Capayapaan ang
sumaiuyo.

20 At nang masabi niya ito,i, ipinaquita niya sa canila ang
caniyang mga camay at ang caniyang taguiliran. Ang mga
alagad ng^ ay nangatua nang maquita nila ang Panginoon.

21 Sinabi ngang muli sa canila ni Jesus : Capayapaan ang
sumainyo : gaya ng pagcasngo sa aquin ng Ama

;
gayon din

naman sinusugo co cayo.

22 At nang masabi niya ito sila,i, hinipan, at sa canila,i,

sinabi : Tangapin ninyo ang Espiritu Santo

:

23 sino mang inyong patauarin ng manga casalanan, ay
pinatatauad : at sino mang hindi ninyo patauarin ay hindi
pinatatauad.

24 Eguni,t, si Tomas na isa sa labingdalaua, na tinatauag
na Didimo,"*" ay uala sa canila ng dumating si Jesus.

25 Sinabi ngk sa caniya nang ibang manga alagad

:

j Naquita namin ang Panginoon! Nguni,t, sinabi niya sa

canila : Maliban aquing maquita sa caniyang manga camay

* Didimo—cambaL
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ang tanda ng manga paco, at masuot ang aqning daliri sa

tanda nang manga paco, at; masuot ang aqning camay sa

caniyang tagiiiliran, ay Hindi aco sasampalataya.

2G At pagcaraaii ng nalong arao, muling nasa loob nang
bahay ang mga caniyang alagad, at casaraa nila si Tomas.
Dumating si Jesiis, nang nangasasara ang mga pinto, at

tumayo sa guitna at sinabi : Capayapaan ang sumainyo.

27 Ng magcagayo,i, sinabi cay Tomas : Idaiti mo rito ang
iyong daliri, at tingnan mo ang aquing mga camay ; at idaiti

mo rito ang iyong camay, at isuot mo siya sa aquing tagui-

liran : at huag cang di mapanampalatayahin, cungdi mapa-
nampalatayahin

.

28 Sumagot si Tomds, at sa caniya,i, sinabi : j Panginoon
CO, at Dios CO

\

29 Sinabi sa caniya ni Jesus : Sapagca,t, aco ay iiaquita

mo, ay sumamj)alataya ca: mapapalad yaong mga Hindi

nacaquita at nangagsisampalataya.

30 At gumaua rin naman si Jesils nang iba,t, ibang mga
tanda sa harapan nang caniyang manga alagad, na Hindi

nangasusulat sa librong ito.

81 Nguni,t, ang manga ito ay nangasusulat, upang cayo,i,

mangagsisampalataya na si Jesus ang Cristo, ang Anac ng
Dios ; at sa inyong pagsampalataya ay magcaroon cayo nang
buhay sa caniyang pangalan.

Fagpapaquita ni Jesus sa tahi ng dagat ng Tiberias.

MPAGCATAPOS ng mga bagay na ito ay napaquitang
muli si Jesiis sa mga alagad sa dagat ng Tiberias ; at

uapaquita ng ganitong paraan.

2 Nangagcacatipon si Simon Pedro, afc si Tomas na tinata-

uag na Didimo, at si Natanael na taga Cana sa Galilea, at

ang in^a anac ni Zebedeo, at dalaua pa sa caniyang mga
alagad.

3 Sinabi sa canila ni Simdn Pedro: Mangingisda aco.

Sinabi nila sa ciniya: Cami naman ay sasama sa iyo.

Nangagsialis, at nangagsilulan sa daong; at ng gabing yaon
ay ualang nahuling ano man.
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4 Nguni,t, ng nag-uumaga na,i, si Jesiis ay tumayo sa

pangpaiig : gayon ma,i, hindi napansin ng mga alagad, na
yaon ay si Jesus.

5 Sa canila nga,i, sinabi ni Jesiis. Manga anac, ^ mayroon
baga cayong ano mang macacain? Nangagsisagot sila sa

caniya : Uala.

c At siya,i, nagsabi sa canila : Ilmlog ninyo ang lambat
sa dacong canan ng daong, at macacasumpong cayo. Inihu-

log ng^, at di na nila mahila, dahil sa caramihan ng mga
isda.

7 Yaong alagad nga na iniibig ni Jesus, ay nagsabi cay
Pedro : \ Ang Panginoon ! Si Simon Pedro, pagcarinig nga
na yao,i, Panginoon, nagbiquis ng caniyang tunica (sapagca,t,

Biya,i, hubo), at tumalon sa dagat.

8 Datapua,t, ang ibang mga alagad ay nangagsilapit sa

daong na maliit (sapagca,t, hindi lubhang malayo sa lupa,

cungdi may mga dalauang daang sico), na hinibila ang lambat
na puno ng isda.

9 Nang sila,i, mangagsibaba ngh sa lupa, nacaquita sila

ng mga bagang uling, at isda ang nacalagay sa ibabao, at

tinapay.

10 Sinabi sa canila ni Jesus : Magdala cayo rito ng isdang

inyong nangahuli ngayon.

11 Nanbic nga si Simon Pedro, at dinala ang lambat
sa lupa, puno ng malalaquing isda, isang daan at limang
puOjt, tatlo : at sa ganoong carami ay bindi napunit ang
lambat.

12 Sinabi sa canila ni Jesiis : Pumarito cayo, at mangag-
sicain. At sino man sa mga alagad ay hindi nangahas na
siya,i, tinanong : i Icao ay sino ? yamang talastas na yaon
ang Panginoon.

13 Dumating si Jesiis, at dinampot ang tinapay, at sila,i,

binigyan ; at gayon din ang isda.

14 Ito na ang icaitlo na si Jestis ay napaquita sa manga
alagad, pagcatapos na magbangon sa manga patay.

15 Nang mangacacain nga, sinabi ni Jesiis cay Simon
Pedro: Simon, anac ni Jonas, <^Sumisinta ca sa aquin ng
higuit cay sa manga ito? Sinabi niya: Oo, Panginoon:
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nalalaman mo na quita,i, iniibig. Sinabi sa caiiiya : Pasab-
Babin mo ang aquing mga anac nang tupa.

16 Sinabi sa caniya uli sa icaiaua : Simon, anac ni Jonas,

i Sumisinta ca sa aquin ? Smnagot sa caniya : Oo, Pangi-
noon : nalalaman mo na quita,i, iniibig. Sinabi sa caniya :

Alagaan mo ang aquing mga tupa.

17 Sinabi sa caniya sa icaitlo : Simdn, anac ni Jonds,

I,
iniibig mo aco ? Nalungcot si Pedro sapagca,t, sa caniya,i,

sinabing icaitlo : <j Iniibig mo aco ? At sa caniya,i, sinabi

niya. Panginoon nalalaman mo ang lahat nang bagay

;

nalalaman mo na qiiita,i, iniibig. Sinabi sa caniya ni Jesiis :

Pasabsabin mo ang aquing mga tupa.

18 Catotohanan, catotohanang sinasabi co sa iyo : Ng icao

ay binata pa, icao ay nagbibihis ; at icao ay lumalacad cung
saan mo ibig : nguni,t, pagtanda mo, iuunat mo ang iyong
mga Camay, at bibigquisan ca ng iba, at dadalhin ca cung
saan hindi mo ibig.

19 At ito,i, sinalita niya na ipinatatalastas cung anong
camatayan ang ilulualhati sa Dios. At pagcasalita niya nito,

sa caniya,i, sinabi : j Sumunod ca sa aquin !

20 Lumingon si Pedro, at naquita yaong alagad na iniibig

ni Jesus^ na sumusunod (na siya ring humilig sa caniyang
dibdib sa paghapon, at nagsabi : Panginoon, <^ sino ang sa

iyOji, nagcacanulo ?)

21 Gaya,t, pagcaquita nito ni Pedro, sinabi cay Jesiis

:

Panginoon, ^anong gagauin ng tauong ito?

22 Sinabi sa caniya ni Jesus : Cung ibig co na siya,i,

matira hangang sa aco,i, pumarito, ^ ano sa iyo ? Sumunod
ca sa aquin.

23 Cumalat ngh ang sabing ito sa mga capatid, na ang
alagad na yaon ay hindi mamamatay : gayon ma,i, hindi

sinabi ni Jestis sa caniyn., na hindi siya mamamatay ; cung-
di : Cung ibig co na siya,i, matira hangang sa aco,i, puma-
rito : i ano sa iyo ?

24 Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito, at
sumulat ng mga bagay na ito : at nalalaman natin na ang
caniyang patotoo ay totoo.



SAN JUAN 21. 329

25 At mayroon namang iba,t, ibang mga bagay na guiiiaua

si JesiSs, na cuiig susulatin ang baua,t, isa, inaacala co na
cahijt, sa sanglibutan, ay hindi magcacasiya ang mga librong

Busulatin.





ANG MANGA GAUA

NANG

MANGA APOSTOL.

Pasimtcla. Pag-acyat sa langit ni Jesus.

1ANG UNANG casaysayan ay guinana co oh Tedfilo,

tungcol sa lahat na pinasimulaang gauin at itinuro ni

Jesus,

2 hangang sa arao na tinangap siya sa caitaasan pag-

catapos na macapagbigay nang manga utos sa pamamag-
itan nang Espfritu Santo sa manga apostol na caniyang

hinirang

:

3 sa canila nama,i, napaquita siyang buhay, pagcatapos na
siya,i, macapagbirap na sa pamaoiag-itan ng maraming manga
catunayan, na napaquita sa canila sa loob ng apat na puong
arao, at sila,i, pinagsalitaan nang manga bagay tungcol sa

caharian nang Dios.

4 At sa caniyang paquiquipagpulong sa canila, ay ipinag-

bilin sa canila na huag silang umalis sa Jerusalem, cungdi

canilang hintayin ang pangaco nang Ama, na sinahi niyang
inyong naringig sa aquin.

6 Sapagca,t, si Juan ay catotohanang nagbinyag nang
tubig: datapua,t, cayo,i, bibinyagan ng Espfritu Santo, na di

mahabang arao ang daraan, mula ngayon.

c Tinanong ng^ siya nila nang nangagcacatipon, na sinabi

:

Panginoon, (, isasauli mo baga ang caharian nang Israel sa

panahong ito ?

7 At sinabi sa canila : Hindi sa inyo ang maalaman ang
maijga panahon 6 ang manga arao na tacda, na inilagay nang
Ama sa caniyang sariling capangyarihan

:

8 Datapua,t, tatangapin ninyo ang capangyarihan, pagpar-

ito sa inyo ng Esp/ritu Santo ; at cayo,i, maguiguing sacsi co
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Ba Jerusalem, at sa boong Judea at Samaria, at hangang sa

caduluduluhan nang lupa.

9 At pagcasabi niya nang manga bagay na ito, ng siya,i,

tinitingnan nila, ay siya,i, dinala sa itaas, at siya,i, tinangap
nang isang alapaap sa canilang harapan.

10 At nang canilang tinititigan ang langit, samantalang
Biya,i, lumalayo, narito, may dalauang lalaquing nangagsitin-

dig sa tabi nila na may puting damit

;

11 na nangagsabi naman : Cayong manga lalaquing taga

Galilea, ^ baquit cayo,i, nacatindig na tinititigan ninyo ang
langit ? Itong si Jesiis na tinangap mnla sa inyo sa langit,

ay paparitong gaya nang inyong naquitang pagparoon niya
sa langit.

12 Nang magcagayon ay nangag-balic sila sa Jerusalem
buhat sa tinatauag na bundoc nang manga Oliva, na malapit
sa Jerusalem, na nalalacad sa arao ng sabado.

13 At nang sila,i, pumasoc sa ciiidad, nangagsipanhic sa

mataas na tahanan, na quinatitirahan nila ; ni Pedro at ni

Juan at ni Santiago at ni Andrds, ni Felipe at ni Tomas, ni

Bartolomd at ni Mateo, ni Santiago anac ni Alfeo, at ni

Simdng Masicap at ni Judas na capatid ni Santiago.

14! Ang lahat nang ito ay nangagcacaisa sa pananatili sa

pananalangin na casama ang manga babaye, at si Maria na
ina ni Jesus, at sampuo nang manga capatid niya.

Si Matias ay nahalal na apdstol na cahalili ni Judas»

15 At nang manga arao na ito,i, nagtindig si Pedro sa guitna
nang manga capatid at nagsabi (at nangagcacatipon ang cari-

mihang tauo na may isang daa.t, dalauampo):

16 Manga capatid, quinacailangan matupad ang Casulatang
ng una ay sinabi nang Espirito Santo, sa pamamag-itan nang
bibig ni David tungcol cay Judas, na siyang pumatnugot sa

manga bumuli cay Jesus.

17 Sapagca,t, siya,i, ibinilang sa atin, at siya,i, tumangap
nang caniyang bahagui sa pamamabalang ito.

18 (Binili ng^ nito nang bayad sa caniyang catampalasanan
ang isang parang, at sa pagpatihulog nang patiuaric, ay
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pumutoc sa gnitna, at ttimapon ang lahat nang lamdn nang
caniyang tiyan.

19 At ito,i, nahayag sa lahat nang manga tumatahan
sa Jerusalem ; ano pa,t, tinauag ang parang na yaon sa

canilang uica na Aceldama, sa macatuid ay, parang nang
dugo).

20 Sapagca,t, nasusulafc sa libro nang manga Salmo

:

Maualan nana nang taiio ang caniyang tahanan,—At sino

ma,i, hiiag manahan doon;—at:—Cunin nang iba ang cani-

yang catungculang.

21 Sa manga tauong ito ng^ na naquisama atin sa boong
panahong ang Panginoorig si Jesiis ay pumasoc at Imnabas sa

atin,

22 magmula sa pagbibinyag ni Juan, hangang sa arao na
siya,i, tinangap sa itaas mula sa atin, sa manga ito,i, nararapat

na ang isa,i, maguing sacsi na casama natin, sa caniyang pag-

cabuhay na mag-uli.

23 At canilang itinaning ang dalaua : si Jose na tinatauag

na Barsabas na pinapamagatang Banal, at si Matias.

24 At sila,i, nanalangin at canilang sinabi : I(?ao, Paiiginoon,

na nacatatataho ng puso nang lahat, ipaqnilala mo cung alin

sa dalauang ito ang iyong hinirang,

25 "upang tangapin ang lugar sa pamamahalang ito at sa

pagcaapostol, na quinahukigan ni Judas, upang pumaroon m
caniyang sariling calalagyan.

26 At pinagsapalaran nila, at tinamaan nang capalaran si

Matias ; at siya,i, ibinilang sa labing isang apostol.

Ang pagparito nang Espiritu Santo.

2 AT NANG dumating ang arao nang Pentecostds, ay sila,i,

nangagsamasamang lahat sa isang lugar.

2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na

parang sa dumadahihong na hanging malacas, at pinuno ang

boong bahay na canilang quinauupoan.

3 At sa canila,i, may napaquitang manga dilang cauangis

ng apoy, na nagcacabahabahagui, at dumapo sa baua,t, isa sa

canila.
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4 At silang lahat ay pauang napuspos nang Espiritu

Santo, at nangagpasimulang magsaliia nang iba,t, ibang
uica, ayon sa ipinagcacaloob nang Espiritu na canilang
salitain.

5 At may tumataban sa Jerusalem ang manga judfo, manga
tauong banal, na bubat sa lahat nang manga nacion sa ilalim

nang Iangit.

6 At nang marinig ang ugong na ito, ay nagcatipon ang
caramihan ; at sila,i, nangamamaang : sapagca,t, sa baua,t,

isa,i, naririnig na sinasalita ang canicaniyang uica.

7 At silang lahat ay panang nagtataca, at nangagsisipan-

guilalas, at sinasabi : Narito,
i,
hindi baga manga fcaga Galilea

ang lahat nang itong nangagsisipagsalita ?

8 At ^ baquit ng^, baga, naririnig ng baua,t, isa sa atin ang
uicang ating quinaguisnari ?

9 Tayong manga taga Parthia, at manga taga Media at

manga taga Elam, at ang manga nananahan sa Mesopotamia,
sa Judea, sa Capadocia, sa Ponto, at sa Asia

;

10 sa Frigia at Pamj&lia, sa Egipto, at sa manga sacop nang
Libia na caratig nang Cirene ; at ang manga taga ibang
bayang galing sa Eoma, manga judio, at gayon din ang
manga naaquit na magjudio,

11 manga taga Creta at manga taga Arabia, ay naririnig

nating nagsa^ah'ta sila sa ating manga uica nang manga
gauang may capangyarihan nang Vio&

12 At silang lahat ay nangamamaang at nangatitilihan, ns

sinasabi ng isa,t, isa : (, Anong cahulugan nito ?

13 Datapua,t, ang manga iba,i, sila,i, linilibac, na sinasabi

:

Sila,i, puno nang bagong alac.

Pananalita ni Pedro sa arao nang Pentecostes,

U Datapua,D, pagtindig ni Pedro na casama ang labingisa

ay inilacas ang caniyang voces, at sa canila,i, nagsaysay

:

Cayong manga lalaquing taga Judea, at cayong lahat na

nananahan sa Jerusalem, talastasin naua ninyong lahat ito, at

inyong paquingan ang aquing manga uica.

15 Sapagca,t, ang manga ito,i, hindi manga lasing, na gaya
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nang inyong iniisip, sapagca,t, ngayo,i, oras na tercia* lamang
nang arao

;

16 datapua,t, ito, ang sinabi nang profeta Joel

:

17 At mangyayari sa manga huling arao, anang Dios,

Na aquing isasabog ang aqning Espiritu sa ibabao nang
lahat na laman

;

At manghuhula ang inyong manga anac na lalaqui at ang
inyong manga anac na babaye,

At macacaquita nang manga paquiquita ang inyong manga
binata,

At mananaguinip nang manga panaguimpan ang inyong
manga matatanda:

18 At gayon din sa aquing manga aliping lalaqui at sa

aquing manga aliping babaye sa manga arao na yaon
Ay isasabog co ang aquing Espiritu, at magsisipanghula

sila.

19 At magpapaquita aco nang manga himala sa itaas sa

langit.

At manga tanda sa ibaba sa lupa,

Dugo at apoy, at singao nang as6.

20 Maguiguing cadiliman ang arao,

At maguiguing dugo ang buan,

Bago dumating ang caaraoan nang Panginoon,

Yaong caaraoan daquila at marilag.

21 At mangyayari na ang lahat na tumauag sa pangalan
nang Panginoon, ay ililigtas.

22 Cayong manga lalaquing taga Israel paquingan ninyo
ang manga salitang ito : Si Jesiis na taga Nazaret, cababalag-

han lalaquing pinatotohanan nang Dios sa ninyo sa pama-
magitan ng mga gauang may capangyarihan at manga himala

at manga tanda, na guinaua nang Dios sa pamamag-itan
niya sa guitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo sa inyong

sarili

;

23 yaong ibinigay sa tanging pasiya at unang pagcaquilala

nang Dios, sa pamamag-itan nang manga camay nang
manga tampalasan ay inyong ipinaco sa cruz at pinatay

:

* A las ntieTe nang nmaga.



336 ANG MANGA GADA 2.

24 na siya,i, binuhay na inag-tili nang Dios, naiig siya,i,

mailigtas na sa manga hirap nang camatayan palibhasa,i,

hindi mangyari na siya,!, masaclao nito.

25 Sapagca,t, sinasabi ni David tungcol sa caniya :—Tini-

tingnan cong lagui ang Panginoon sa aquing harapan :

—

Sapagca,t, siya,i, nasa aquing canan upang hnag acong
maqnibo.

26 Dahil ditOji, natua ang aqning puso,—^At nagalac ang
aquing dila :—At pati naman ng aquing lamdn ay mananahan
sa pag-asa.

27 Sapagca,t, hindi mo babayaan ang calulua co sa Hades*

—

At hindi mo tutulutang ang iyong Santo ay macaquita nang
cabulucan.

28 Ipinaquilala mo sa aquin ang manga daan nang buhay

;

Pupuspusin mo aco, nang tua sa harapan mo.
29 Manga capatid : masasabi co sa inyo, na may calayaan

tungcol sa patriarcang cay David, na siya,i, namatay at

inilibing, at sumasaatin ang caniyang libingan hangang sa

arao na ito.

30 Palibhasa nga,i, profeta, at nalalamang ang Dios ay
nanumpa sa caniya ng sumpa, na sa bunga nang caniyang
bayauang ay ilalagay ang isa sa ibabao nang caniyang trono,

31 palibhasa,i, naquiquita na niya, ay nagsalita tungcol sa

pagcabuhay na mag-uli nang Gristo, na siya,i, hindi pinaba-

yaan sa Hades at ang caniyang catauan man ay hindi naca-

quita nang cabulucan.

32 Ibinangon nang Dios ang Jesus na ito, sa bagay na ito,i,

manga sacsi earning lahat.

33 Palibhasa nga,i, pinaunlacan sa canan nang Dios, at

tinangap sa Ama ang pangaco nang Espiritu Santo ay
isinabog m'ya ito na inyong naquiquita at nariringig.

34 Sapagca,t, hindi umacyat si David sa sangcalangitan

;

datapua,t, sinasabi niya: Sinabi nang Panginoon sa aquing
Panginoon : Maupo ca sa canan co.

35 Hangang sa gauing co ang manga caauay mo na tun-

tungan nang iyong manga paa.

* Hades, Ingar nang manga namatay.
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36 Pacatalastasin ng^ nang boong bahay naiig Israel na
itong si Jesus na inyong ipinaco sa cruz ay gxiinaua nang
Dios na Panginoon at Cristo.

A7ig majiga unang nahicayat sa pagmmpalataya

cay JesiLS.

37 At nang maringig ito nila ay nangahapis sa canilang

puso, at sinabi cay Pedro at sa manga ibang apostol : Manga
capatid,

f,
anong gaganin namin ?

38 At sinahi sa canila ni Pedro. Mangagsisi cayo, at mag-
binyag ang baua,t, isa sa inyo sa pangalan ni Jesu-Cristo sa

icapagpapatauad nang inyong manga casalanan, at tatangapin

ninyo ang caloob nang Espiritu Santo.

39 Sapagca,t, sa inyo ang pangaco, at sa inyong manga
anac, at sa lahat nang manga nasa malayo ; cung ilan man
ang tauagiiin sa caniya nang Panginoon nating Dios.

40 At sa manga iba,t, iba pang maraming salita ay nag-

papatotoo at nangangaral sa canila, na sinasabi: Lnmigtas
cayo sa licong labing ito.

41 Yaon ngang manga nagsitangap nang caniyang aral ay
nangagbinyag, at nangaparagdag nang arao na yaon ang
may manga tatlong libong kmo.

42 At sila,i, nananatiling matibay sa aral nang manga
apostol at pagcacaisa, sa paghahatihati nang tinapay, at sa

manga pananalangin.

43 At ang tacot ay dumating sa lahat nang tauo, at

guinana nang manga apostol ang maraming manga cababa-

laglian at manga tanda.

44 At ang lahat nang manga nananarapalataya ay mangag-
cacapisan ; at ang lahat nilang manga pag-aari ay sa calabat-

an.

45 At canilang ipinagbibili ang manga pag-aari at caya-

manan at canilang ipinamamahagiii sa lahat, ayon sa panga-

ngailangan nang baaa,t, isa.

46 At sila,i, nagcacaisang nananatili arao-arao sa templo,

alj sa paghahatihati ng tinapay sa bahay ay qninacain nila

ang canilang pagcain na may tua at calinisan ng puso^
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47 na pinupuri ang Dios at nagtatamo naiig paglingap nang
boong bayaii. At dinaragdagan nang Panginoon sa arao-arao

ang manga inililigtas.

Pagpapagaling sa isang pilay, Pananalita ni Pedro

sa femplo.

3 AT PUMAPANHIC si Pedro at si Juan sa tomplo sa

oras nang pananalangin, sa oj^as nang nona.*

2 At isang lalaqni, na pilay buhat pa sa tiyan nang cani-

yang ina ay dinadala roon, na ito,i, inilalagay nila arao-arao

sa pintuan nang templo na tinatauag na Maganda, upang
humingi ng litnos sa manga pumapasoc sa templo

;

3 nang maquita nito si Pedro at si Juan na mangagsisi-

pasoc sa templo, ay namanhio upang tumangap siya ng limos.

4 At siya,i, tinitigan ni Pedro, na casama si Juan, at

sinabi : Tingnan mo cami.

5 At caniyang tinitigan sila, na naghihintay na tumangap
sa canila nang ano man.

6 Datapua,t, sinabi ni Pedro : Uala acong ,pilao 6 guinto

man; datapna,t, ang nasa aquin, iyan ay ibinibigay oo sa

iyo : Sa pangalan ni Jesu-Cristo na taga Nazaret, lumacad ca.-

7 At hinauacan siya sa canang camay at siya,i, itinindig

:

at pagdaca,i, lumacas ang caniyang manga paa at manga
bucong-bucong

;

8 at lumucso at siya,i, tumayo at lumacad, at pumasoc na
casama nila sa templo, na lumalacad, at lumulucso, at pinu-

puri ang Dios.

9 At naquita ng boong bayang siya,i, lumalacad at nag-

pupuri sa Dios.

10 At naquiquilala nila na siya ang dating nauupo at nag-

papalimos sa Pintuang Maganda nang templo; at sila,i,

nangapuspos nang panguiguilalas at pamamangha, sa nangyari

sa caniya.

11 At ng hinabauacan mya si Pedro at si Juan, ay nangag-
sitacbong nagsiparoon sa canila ang boong bayan sa tinatauag

na pintuan ni Salomdn na lubhang nanguiguilalas.

* hm tres nAxig hupoHi
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12 At naDg maquita ito ni Pedro ay sumagot sa bayan

:

Cayong mga lalaqning taga Israel,
l,
baquit cayo,i, nanguigui-

lalas dito '? d <5 baquit cami ang inyong tinititigan, na anaqui

mandin ay dahil sa aming sariling capangyarihan 6 cabana-

Ian ay aming pinalacad siya ?

13 Ang Dios ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob, ang Dios

nang ating mga magulang ay linnalhati ang caniyang Ling-

cod na si Jesiis, na inyong ibinigay at di pinayagan sa harap

ni Pilato, nang pasiyahan nito na siya,i, paualan.

14 Datapua,t, inyong itinacuil ang Santo at ang Bandl, at

inyong hiningi na sa inyo,i, ipagcaloob ang isang mamama-
tay-tauo,

15 at inyong pinatay ang Lumalang nang buhay ; na ibin-

angon nang Dios sa manga patay : at cami,i, manga sacsi sa

bagay na ito.

16 At sa pananampalataya sa caniyang pangalan, ay pina-

lacas ng caniyang pangalan ang tauong ito na inyong naqui-

qnita at naquiquilala ; tunay ang pananampalataya na sa

pamamag-itan ni Jesus ay sa caniya,i, nagbigay nitong lubos

na paggaling sa harapan ninyong lahat.

17 At ngayon, manga capatid, nalalaman co na inyong

guinana yaon sa di pagcaalam, at gayon din naman ang
inyong manga puno.

18 Datapua,t, guinanap nang Dios nang ganiyan ang mga
bagay na ipinagpannang ibinalita sa pamamag-itan nang
bibig nang lahat ng manga profeta, na babatahin nang cani-

\^ng Cristo.

19 Caya nga mangagsisi cayo, at mangagbalicloob, upang
mangapaui ang inyong manga casalanan, upang cung mag-
cagayon ay dumating ang manga panahon nang caguinhaua-

hang mula sa harapan ng Panginoon,

20 at npang caniyang utusan yaong Cristo na itinalaga sa

inyo sa macatuid ay si Jestis,

21 na ito,i, quinacailangang tangapin nang langit hangang

6a manga panahon nang pagsasauli sa dati nang lahat nang

manga bagay, na sinabi nang Dios sa pamamag-itan nang

bibig nang caniyang manga santong profetang nagsilitao

mula ng magpasimula ang panahon.
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22 Catotohana,i, sinabi ni Mois^ : Ang Panginoong Dios
ay magpapalitao sa inyo ng isang profeta na tulad sa aquin,
sa guitna nang inyong manga capatid : Siya ang inyong
paquiquingan sa lahat nang bagay na sa inyo,i, salitain

niya.

23 At mangyayari, na sino mang calulua na Hindi maquinig
sa profetang yaon, ay pupucsain sa gnitna nang bayan.

24 At gayon din ang lahat nang manga profeta, biihat cay
Samuel, at sa manga humalili, ang lahat nang manga nag-
salita, sila naman ay nangagbalita nang manga arao na ito.

25 Cayo ang manga anac nang manga profeta, at nang
tipang paquiquipagtipan nang Dios sa inyong manga magu-
lang, na sinabi cay Abraham : At sa inyong binhi ay pauang
pagpapalain ang lahat nang manga angcan sa lupa.

2G Sa inyo unauna, nang mapalitao na nang Dios ang cani-
yang Lingcod, ito,i, inutusan tipang cayo,i, pagpalain sa
paglayo ng baua,t, isa sa inyo sa inyong manga casam-an.

Si PedrOfit si Juan sa harap nang Sanedri7i,

4 AT i>lANG- siia,i, nagsasalita sa bayan, ay nangagsilapit
sa canila ang manga sacerdote, at ang capitan nang tem-

plo, at ang manga saduceo,

2 na totoong nagngulo sapagca,i, sila,i, nagtiitm-o sa bayan
a.t itinatanyag sa pa/n§alan ni Jesiia ang pagcabnbay na
mag-uli sa manga patay.

3 At canilang hinauacan si Pedro at si Juan at canilang
inilagay sila sa bilangoan hangang sa quinabucasan, sapag-
ca,t, gabi na.

4 Datapua,t, maiumi sa manga nacaringig nang aral ang
naogagsisampalataya, at may manga limang hbo ang dinating

na bilang nang manga lalaqui.

5 At nangyari na qninabncasan ay nangagcatipon sa Jeru-
salem ang manga puno nila, ang naga matatanda at ang
manga escriba,

at si Ands, na daquilang sacerdote, at si Caifds, at si

Juan, at si Alejandro, at ang lahat nang manga Upi nang
daquilang sacerdote.
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7 At nang inailagay na ang dalauang apostol sa guitna, ay
sila,i, tumanong :

i,
Sa anong capangyarihan 6 anong panga-

lan guiiiaua ninyo ito ?

8 Nang magcagayo,i, si Pedro, puspos naug Espiritu Santo,

ay nagsabi sa canila : Cayong mga puno nang bayan at manga
matatanda,

9 cung camiji, sa arao na ito ay sinisiyasat tungcol sa

mabuting gana na guinana sa isang tauong may saquit sa

paanong paraan gumaling ito

;

10 talastasin ninyong lahat at nang boong bayan nang
Israel, na sa pangalan ni Jesu-Cristong taga Nazaret na
inyong ipinaco sa cruz na ibinangon nang Dios sa manga
patay, dahil sa caniya itong tauong ito ay nacatindig sa

inyong harap na nalang saquft.

11 Siya ang bato na pinaualang cabuluhan ninyong manga
gnmagaua nang bahay, na guinauang pangulo nang paniiloo.

12 At sa canino man iba ay ualang icaliligtas ; sapagca,t,

ualang ibang pangalan sa ilalim nang langit na ibinigay sa

manga tauo, na sucat nating icaligtas.

13 At nang maquita nila ang catapangan ni Pedro at ni

Juan, at pagcatanto na sila,i, manga tauong ualang pinag-

aralan at manga ualang quinalaman, ay nangagtataca ; at

napagquiquilala nila na sila,i, nangacasama ni Jesus.

14. At nang maquita nila ang tauong pinagaling na naca-

tayo na casama nila, ay uala silang maitutol.

15 Datapua,t, ng sila,i, pag-utusan nilang mangagsilabas sa

pulong, silasila,i, nangagsang-usapan,

16 na sinabi : i,
Anong gagauin natin sa manga tauong ito ?

sapagca,t, catotohanang guinaua sa pamamag-itan nila ang
tandang maliuanag na hayag sa lahat ng nananahan sa Jeru-

salem, at hindi natin maicacaila.

17 Gayon ma,i, upang huag nang lalong cumalat sa bayan,

atin silang balaan na buhat ngayon ay huag na silang

mangagsalita sa alin loang tauo sa pangalang ito.

18 At sila,i, tinauag nila at canilang pinagbilinan sila, na sa

ano mang paraan ay huag silang mugsalita at magturo sa

pangalan ni Jesiis.
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19 Datapiia,t, si Pedro,t, si Juan ay sumagot, at sinabi sa

canila : Inyong hatulan cung catuiran sa harap nang Dios na
maquinig muna sa inyo bago sa Dios

;

20 sapagca,t, hindi namin mangyayaring di namin salitain

ang aming naquita at naringig.

21 At sila ng mapagbalaan pa nila ay pinaalis palibhasa,i,

hindi nacasumpong nang ano mang paraan upang sila,i, cani-

lang maparusahan, dahil sa bayan ; sapagca,t, ang lahat ay
nagpupuri sa Dios sa bagay na gninaua

;

22 sapagca,t, may mahiguit nang apat na puong taon ang
tauo na guinauan nang himalang ito nang pagpapagaling.

23 At nang sila,i, macaalis na, ay nangagsiparoon sa cani-

lang manga sariling casamahan, at ibinalita ang lahat nang
sa camla,i, sinabi nang manga puno nang manga sacerdote at

nang manga matatanda.

24. At nang canilang maringig ay nangagcaisa silang ilacas

ang canilang voces sa Dios, at sinabi : Panginoon, icao na
gumaua ng langit at ng lupa at ng dagat, at ng' lahat nang
manga nasa canila

:

25 na sa pamamag-itan nang Espiritu Santo, sa bibig nang
aming amang si David, na iyong alipin, ay sinabi mo :

I,
Baqnit nangapoot ang manga Gentil

At nangagisip ang manga bayan nang manga bagay na
ualang cabuluhan ?

26 Nangagsihanda ang manga hari sa lupa,

At ang manga puno ay nangagpisanpisan

Laban sa Panginoon, at laban sa caniyang Cristo

:

27 sapagca,t, catotohanang nangagpisanpisan sa ciudad na
ito laban sa iyong santong Lingcod na si Jesus, na ito,i, iyong

pinahiran, si Herodes at si Poncio Pilato, sampuo nang
manga gentil at manga bayan nang Israel ay tinipon,

28 upang gauin ang dating itinalaga na nang iyong camay
at nang iyong pasiya upang mangyari.

29 Ngayon, ng^, Panginoon, titigan mo ang canilang

manga bala ; at ipagcaloob mo sa iyong manga alipin, na
saysayin ang iyong salita nang boong catapangan,

30 samantalang iyong iniuunat ang iyong camay upang
miagpagaling ; at mangyari ang manga tanda at manga caba-
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balaghan sa pangalan nang iyong sanfcong Lingcod na si

Jestis.

31 At nang sila,i, macapanalangin na, ay nanginig ang
liigar na canilang pinagcacatipunan ; at napuspos silang lahat

iiaug Espiritu Stoto, at sinasaysay na may catapangan ang
salita nang Dios.

Caloobang pagpipisangpisan nang manga pag-aari nang

man§a unang cristiano,—Si Ananias at si Safira.

82 At ang caramihan nang manga nagsisampalataya ay
nangagcacaisang puso at calulna ; at sino ma,i, ualang nagsa-

Babing ang ano man sa mga bagay na caniyang inaari ay
caniyang sarili, datapua,t, sila,i, samasama sa lahat nang
manga bagay.

33 At pinatototohanan nang malaquing capangyarihan nang
manga apdstol ang pagcabubay na mag-uli nang Panginoong
si Jesiis : at malaquing biyaya ang sumasacanilang lahat.

34 Sapagca,t, uala sino mang nasasalat sa canila
;
palib-

hasa,i, ipinagbibili ng lahat nang may manga lupain 6 manga
bahay ang mga ito, at dinadala ang manga halaga nang
manga bagay na ipinagbili,

85 at inilalagay sa manga paanan nang manga apostol : at

ipinamamahagui sa baua,t, isa, ayon sa quinacailangan nang
sino man.

36 At si Josd na pinamamagatang Bernab^ nang manga
apdstol (na cung sasaysayin ay Anac nang Caaliuan), sa lahi

ni Levi, tubo sa Chipre,

37 na may isang buquid ay ipinagbili ito at dinala ang
salapi at inilagay sa manga paanan nang manga apdstol.

5DATAPUA,T, isang lalaqni na tinatauag na Ananiaa,

sampuo nang caniyang asauang si Safira, ay ipinagbili ang
isang pag-aari,

2 at inilingid ang isang hahagui nang halaga, na nala-

Idman din ito nang caniyang asaua, at dinala ang isang

bahagni, at inilagay sa manga paanan nang manga apdstol.

8 Datapua,t, sinabi ni Pedro; Anaaias, ^^baquit pinuno ni

Satands ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu
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Santo, at ilingid ang isa7ig bahagui nang halaga nang
buqiiid ?

4 Nang yao,i, nananatiling di ipinagbibiliy ^^hindi baga
yao>i, nananatiling iyong sarili ? at pagcatapos na maipagbili,

<5, hindi baga nasa iyo rin ? ^ Baquit baga inisip mo ang
bagay na ito sa iyong puso ? Hindi ca na^^fsinungaling sa

manga tauo, cungdi sa Dios.

5 At nang maringig ni Ananias ang manga uicang ito, ay
nahandiisay, at namatay : at dinatngan nang malaqmng tacot

ang lahat nang manga nacaringig nito.

6 At nangagsitindig ang manga binata, at siya,i, canilang

binalot, at dinala siya sa labas at inilibing,

7 At nang macaraan ang may manga tatlong oras, ay
pnmasoc ang caniyang asaua na di nalalaman ang nangyari,

8 At sumagot sa caniya si Pedro : Sabihin mo sa aquin,

^ipinagbili baga ninyo nang gayong halaga ang buquid?
At sinabi nang babaye : Oo, sa gayon.

9 Dataptia,t, sinabi sa caniya ni Pedro : i Baquit cayo,i,

nangagcasmido upang tucsuhin ang Espiritn nang Pangi-
noon ? Narito, nasa pintuan ang manga paa nang nangag-
sipaglibing sa iyong asaua at magdadala sa iyo sa labas.

10 At pagdaca,i, nahandiisay sa caniyang manga paanan,
at namatay : at pmnasoc ang manga binata at nasiimpu-
ngan siyang patay, at siya,i, canilang dinoJa, at inilibing

siya sa siping nang caniyang asaua.

11 At dinatngan nang malaquing tacot ang booiig Iglesia,

at ang lahat nang manga nacaringig nang manga bagay na
ito,

12 At sa pamarnag-itan nang manga camay nang manga
apostol ay gninaua ang maraming manga tanda at manga
cababalaghan sa bayan: at nangaroroon silang lahat na
nangagcacaisa sa pintuan ni Salomon.

13 At sino man sa mga iba ay hindi nangangahas na maqui-
sama sa canila ; baga man sila,i, pinauunlacan nang bayan.

14 At ang manga nananampalataya ay lalong nararagdagan
sa Panginoon nang caramihang manga lalaqui at manga
babaye;
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15 ano pa,t, dinadala nila ang may manga may saqm't sa

mauga lansangan, at inilalagay sa manga duyan at manga
banig, upang pagdaan ni Pedro cahi,t, ang sino man lamang
sa canila ay maliliman ng anino niya.

16 At dumadalo rin naman ang caramihang mula sa

manga ciudad sa palibot libot ng Jerusalem na dinadala ang
manga may saquit at ang manga pinahihirapan nang
manga carumaldumal na espiritu, at sila,i, pauang pinaga-
galing.

Gahimahimalang pagcaligtas nang manga apostol sa hilan^

goan.—Muling pagtanong sa harapa7i nang
Sanedrin,—Ang payo ni Gamaliel.

17 NiyaOji, nagtindig ang daquilang sacerdote, at ang lahat

nang manga casama niya (na sila,i, sa secta nang manga
saduceo), at sila,i, nangapuno nang cainguitan,

18 at canilang dinaquip ang manga apostol, at sila,i, cani-

iang inilagay sa bilangoan ng bayan.

19 Datapna,t, binucsan ng isang angel nang Panginoon
pagcagabi ang manga pintuan nang bilangoan, at Bila,i,

dinala salabas, at sinabi

:

20 Pumaroon cayo, tumayo cayo sa temple at salitain ninyo
sa bayan ang lahat nang manga salita sa Buhay na ito.

21 At nang maringig nila ito, ay nangagsipasoc pagcauma-
gang-umaga sa templo, at nangagtuturo. l)atapua,t, dumating
ang daquilang sacerdote, at ang manga casainahan niya,

at tinipon ang Sanedrin, at ang lahat nang manga matatanda
sa manga anac nang Israel, at nangag-utos sa bilangoan
upang dalhin sa canila ang manga apdstol.

22 Datapua,t, nang dumating ang manga alguacil ay hindi

sila naaunduan sa bilangoan, at nangagbalic, at nangagsay-
say,

23 na sinasabi : Aming naratnang totoong mabuti ang
pagcasara nang bilangoan, at nangacatayo sa manga pintuan
ang 'manga bantay ; datapua,t, nang aming bucsan, sino ma,i,

uala caming nasumpungan sa loob.

24 At nang mangaringig ang manga salitang ito nang
capitdn nang templo, at uan^ manga puno nang manga sacer-
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dote, ay natilihang totoo sila tmigcol sa mga ito cung ano
ang maguiguing uacas wiyaon.

25 At dumating ang isa na nagsabi sa canila : Narito, ang
manga lalaquing ibinilango ninyo, ay nangacatayo sa templo,

at nangagtuturo sa bayan.

26 Nang macagayOji, naparoon ang capitan na casama ang
manga alguacil at dinalang bind! sa dabas ang manga apostoly

fiapagca,t, nangatatacot sa bayan, at baca sila,i, batubin.

27 At nang canilang madala ay inibarap nila sa Sanedrm

;

at tinanong sila nang daquilang sacerdote,

28 na sinasabi : Aming mabigpit na ipinagbilin sa inyo na
huag cayong magturo sa pangalang ito: at narito, pinnno
ninyo ang Jerusalem nang inyong aral, at ibig ninyong
iparatang sa amin ang dugo nang tauong ito.

29 Datapua,t, sumagot si Pedro at ang manga apdstol at

sinabi: Quinacailangang cami,i, sumunod sa Dios bago sa

manga tano.

30 Pinalitao ng Dios nang ating manga magulang si Jestis,

na inyong pinatay, na ibinitin sa cahoy.

81 Ito,i, pinatmlacan nang Dios nang caniyang canan iipang

magidng Principe at Tagapagligtas upang magbigay nang
pagsisisi sa Israel at capatauaran nang manga casalanan.

32 At cami,i, manga sacsi nang manga bagay na ito, at

gayon din ang Espiritu Santo, na ito,i, ibinigay nang Dios sa

manga sumusunod sa caniya.

83 Datapua,t, nang ito,i, maringig nila, ay nangasugatan
sa puso, at nangagpasiya upang sila,i, patayin

;

84 datapua,t, nagtindig sa Sanedrm ang isang Fariseo, na
nagngangalang Gamaliel, pantas sa oautusan, na iguinaga-

lang nang boong bayan, at ipinag-utos na ilabas sa labas na
sandaU ang manga tauo.

85 At sinabi sa canila : Cayong mga lalaquing taga Israel,

tingnan ninyo ang inyong sarili sa gagauin ninyo tungcol sa

manga tauong ito.

86 Sapagca,t, bago dumating ang manga arao na ito, ay
lumitao si Teudas, at sinabing siya ay daquilang tauo, at sa

caniya,!, naquisama ang may manga apat na raang tauo ang
bilang, at siya,i, pinatay; at ang lahat nang sa caniya,i,
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nangagsisunod ay pamang pinangalat at nangaualang oabulu-

han.

87 Pagcatapos nito, ay Inmitao si Judae na taga Galilea

nang manga arao nang pagpapasulat nang manga tauo, at

ilan sa bayan ay nahila niya. Siya nama^i, namatay, at ang
lahat nang sa caniya,i, sumunod ay pauang pinangalat.

38 At ngayo,i, sinasabi co sa inyo : Huag cayong maqui-
alam sa manga tanong ito, at pabayaan ninyo sila ; sapagca,t,

cung ang pasiyang ito 6 ang gauang ito ay sa manga tauo, ay
mauauasac

;

39 datapua,t, cung sa Dio3, ay Hindi ninyo maiuauasac, at

baca pa cayo,i, mapalagay na naquiquihamoc laban sa Dios.

40 At sila,i, snmang-ayon sa caniya : at pagcatauag nila sa

manga apostol, ang mga ito,i, pinalo nila at ipinagbilin sa

canila na huag mangagsalita sa pangalan ni Jeeiis, at sila,i,

pinaualan.

,41 Sila ng^ji, nangagsialis sa harapan nang Sanedrin, na
nangatutiia na sira,i, ipinalagay na carapatdapat na magbata
nang caalimurahan alang-alang sa Pangalan m Jesus,

42 At hindi sila nagtitiguil sa arao-arao nang pagtuturo at

pangangaral sa templo at sa manga bahay, na si Jeatis ay
siyang Cristo.

Paghahalal nang pitong diacono,

6 AT NANG manga arao na yaon, ng dmnadami ang bilang

nang manga alagad ay nagcaroon ng balong-biilungan

ang manga greco-judfo laban sa manga hebreo, sapagca,t, ang
canilang manga baong babaye ay pinababayaan sa pagba-

bahagiii sa arao-arao.

2 At tinipon ng labingdalana ang caramihang manga
alagad, at sinabi : Hindi marapat na aming pabayaan ang
salita nang Dios, at maglingcod sa manga dulang. ^

3 Humanap ng^ cayo, manga capatid, sa inyo, nang pitong

lalaqui, na may mabuting catunayan, puspos nang Espfritu

at nang carunungan, na ating mailalagay sa pangangasiuang
ito:

4 datapiia,t, mananatili cami parati sa pananalangin at sa

pangangasiua sa salita.
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6 At minagaling nang boong caramihan ang balao na ito

at canilaiig inihalal si Estdban, tauong puspos nang pana-
nampalataya at nang Espiritu Santo, at si Felipe, at si

Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si

Nicolas taga Antioquia na naquit sa pagsampalataya :

6 na ang manga tanong ito,i, iniharap nila sa manga
apdstol ; at nang ang mga ito,i, macapanalangin na, ay ipina-

toiig nila ang canilang manga camay sa mga yaon.

7 At lumalago ang aral nang Dios at dumaraming lubha sa

Jerusalem ang bilang nang manga alagad ; at sumusunod din

sa pananampalataya ang lubliang maraming manga sacerdote.

Si Estehan na unang viartir dahil cay Gristo,

8 At si Estdban, puspos nang biyaya at nang capangyari-

ban, ay L^umagaua nang malalaquing manga cababalaghan at

manga tanda sa bayan.

9 Datapua,t, nangagsitindig ang ilan sa sinagoga, na tina-

tauag na sinagoga ng manga libertino, af ng manga taga

Cirene, at ng manga taga Alejandria, at ng manga taga

Cilicia, at taga Asia, at sila,i, naquipagtalo cay Esteban.

10 At bindi sila macatagal sa carunungan at sa Espiritu na
caniyang ipinangungusap.

11 Nang magcagayo,i, canilang sinuliulan ang Hang tauo na
nangagsabing : Naringig naming siya,i, nagsalita nang manga
uicang capusungang laban cay Moises at lahan sa Dios.

12 At canilang guinulo ang bayan, at ang manga matatanda
at ang manga escriba ; at canilang dinaluhong at sinungaban
si Estehan, at dinala siya sa Sanedrin,

13 at nangaglagay nang manga sacsing sinungaling na
nangagsabi : Ang tauong ito,i, bindi naglilicat nang pananalita

nang manga uicang }aban sa santong lugar na ito at sa

cautusan

;

14 sapagca,t, naringig naming caniyang sinabi, na itong si

Jesus na taga Nazaret a.y iuauasic ang lugar na ito, at

babaguhin ang manga caugaliang ibinigay sa atin ni Moisfe.

15 At ng tinitigan siya nang lahat nang manga nauupo sa

Sanedrin, ay canilang naquita ang caniyang muc-ha na
parang muc-ha nanjg diujel.
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7 AT SINABI nang daqiiilang sacerdote: (jGanito baga
ang manga bagay iia ito?

2 Afc sinabi niya

:

MaDga capatid at manga ama, paquingan ninyo: Ang
Dios nang calaalhatia,i, napaquita sa ating amang si Abra-
ham, nang Biya,i, nasa Mesopotamia, bago siya tumira sa

Ilaran,

3 at sinabi sa caniya : Umalis ca sa lupa mo, at sa iyong
camag-anacan, afc pumarito ca sa liipang sa iyo,i, ifcuturo co.

4 N^ng magcagayo,i, nmalis sa lupa nang manga taga

Caldea at natira sa Ilaran; at bubat doon, pagcamafcay
nang caniyang ama, ay inilipat siya nang Dios sa lupaing ito,

na inyong tinatahanan ngayon.

5 At bindi siya pinamanahan doon, nang cahi,t, mayapacan
nang caniyang paa ; afc siya,i, pinangacoan ng Dios na ito,i,

ibibigay na mana sa caniya afc sa caniyang binhi pagcatapos
niya, nang uala pa siyang anac.

6 At ganifco ang sinalifca nang Dios: Na ang caniyang
binhi ay mangingibang bayan sa ibang liipain, at sila,i,

aalipinin, at x>aliibirapau sa looh nang apat na raang taon.

7 At aquing hiihucuman, anang Dios, ang nacidn sa

canila,i, aalipin : at pagcatapos nito,i, mangagsisialis at

paglilingcuran aco sa liigar na ito.

8 At ibinigay sa caniya ang tipan nang pagtutuli : at sa

ganito,i, naguing anac ni Abraham si Isaac, at siya,i, titmli

sa icaiialong arao, at naguiyig anac ni Isaac at siya,i,

tiniili sa icaualong arao, at naguing anac ni Isaac si Jacob, at

naguing mga anac ni Jacob ang labingdalaiiang patriarca.

9 At ang manga patriarca sa udyoc nang cainguifcan cay

Jos^, ay ipinagbili siya, •upang dalJiin sa Egipto; at ang
Dios ay sumasacaniya,

10 at siya,i, iniligfcas sa lahat nang caniyang manga capig-

batian, at siya,i, binigyan nang icalulugod at carimimgan sa

harapan ni Faraon, bari sa Plgipfco; at siya,i, guinauang
gobernador sa Egipto at sa boong bahay niya.

11 Nagcagntom nang magcagayon sa boong Egipto afc

Canaan, at malaquing capighatian ; at bindi nacasumpong ng
macacain ang ating manga magulang.
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12 DatapTia,t, pagcabalita ni Jacob na may trigo aa Egipto,

ay inutusan niyang una aiig ating manga magulang.
13 At sa icalaiia,i, naquilala si Josd iiang caniyang manga

capatid ; at naha3^ag cay Faradn ang lahi ni Jose.

14 At nagpautos si Jose, at tinauag niya si Jacob, na
caniyang ama, at ang laliat niyang camag-anacan na pitom-
puo,t, limaiig calulua.

15 At Inmusong si Jacob sa Egipto, at namatay siya at ang
ating manga magulang

;

16 at sila,i, inilipat sa Siquem, at inilagay sila sa bannang
binili ni Abraham sa halagang pilac sa manga anac ni

Hamor, sa Siquem.

17 Datapua,t, lumalapit ang panahon nang pangaco, na
ito,i, ipinagcaloob nang Dios cay Abraham, ang baya,i,

cnmapal at dumami sa Egipto

;

18 hangang sa lumitao ang ibang hari sa Egipto na hindi

naquiquilala si Josd.

19 Ang having ito, ay gumamit nang lalang sa ating binhi,

at pinahirapan ang ating mga magulang, npang itapon nila

ang canilang manga sangol upang huag mangabuhay.
20 Nang panahong yaon, ay ipinanganac si Moists, at siya,i,

totoong maganda, at siya,i, inalagaang tatlong buan sa bahay
nang caniyang ama

;

21 at nang siya,i, itapon, pinulot siya nang anac na babaye
ni Faradn, at siya,i, inalagaang 'parang sarfling anac niya.

22 At itinuro cay Moisds ang lahat nang carunungan nang
manga taga Egipto ; at siya,i, macapangyarihan sa oaniyang
manga uica at gaua.

23 Datapua,t, nang siya,i, halos may apat na puong taon
na, ay pumasoc sa caniyang puso na dalauin ang oaniyang
manga capatid na manga anac nang Israel.

24 At nang maquita niya ang isa sa canila na inaalipusta,

ay ipinagsangalang, at ipinanghiganti ang inalipnsta, at

pinatay ang taga Egipto

;

25 at ang isip niya,i, napag-unaua nang caniyang manga
capatid na sila,i, binibigyan nang Dios nang pagcaligtas sa

pamamag-itan nang camay mya; datapua,t, hindi nila

napag-unaua.
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26 At quinabncasan, siya,i, napaquita sa canila ng sila,i,

nag-aauay at; silaj, caniyang papapayapain, at sinabi : Manga
guinoo cayo,i, magcacapatid, ^ baqnit cayo,i, nangagaalipus-

taan ?

27 Datapua,t, itinnlac siya nang umaalipusta sa caniyang
capua tauo, at sinabi : ^ Sino ang naglagay sa iyo na puno at

hucom sa amin ?

28 (^ Ibig mo bagang aco,i, patayin mo na gaya nang pagca-

patay mo cahapon sa taga Bgipto ?

29 At sa salitang ito,i, tumacas si Moists, at nangibang
bayan sa lupain nang Madiin, at doo,i, nagcaanac siya nang
dalaua.

30 At nang maganap ang apat na puong taon, ay napaquita

sa caniya ang isang dngel sa ilang nang bundoc nang Sinaf,

sa ningas nang apoy, sa isang mababang puno nang
cahoy.

31 At nang maquita ni Moists, ay nanggiiilalas sa napa-
quita ; at nang siya,i, lumapit upang pagmasdan ay dumating
ang isang voces nang Panginoon

:

32 Aco ang Dies narig iyong mga magulang, ang Dios ni

Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob. At si Moists, ay nangi-

nig at hindi nangangahas tumingin.

83 At sinabi sa caniya nang Panginoon : Alisin mo ang
manga panyapac sa iyong manga paa, sapagca,t, ang lugar

na quinalalagyan mo ay santong lupa.

34 Totoong naquita oo ang capighatian ng aquing bayang
nasa Egipto, at naringig co ang canilang hibic, at aco,i,

bumaba upang sila,i, ib'gtas. At ngayo.i, pumarito ca, cata,i,

uutusan sa Egipto.

85 Ang Moisds na ito, na canilang itinacuil, na sinabi

:

^Sinong sa iyo,i, naglagay na puno at hucom? ay siyang

sinugo nang Dios na maguing puno at mananacop sa

pamamag-itan ng camay nang angel na sa caniya,i, napaquita

sa mababang puno nang cahoy.

SQ Inihatid sila ng tauong ito, pagcagaua nang manga
cababalaghan at tanda sa Egipto, at sa dagat na Pula, at sa

ilang sa looh nang apat na puong taon.
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37 Ito yaoug Moises na nagsabi sa manga anac nang
Israel : Magpapalitao sa inyo nang profeta na gaya co ang
Dios, mula sa inyong manga capatid.

38 Ito yaong naroroon sa Iglesia sa ilang na casama ang
angel na nagsalita sa caniya sa bundoc nang Sinai, at casama
ang ating mga magulang : na siyang tumangap ng manga
aral na buhay iipang ibigay sa atin

:

39 sa caniya,i, ayao mangagsisunod ang ating mga magu-
lang; cungdi siya,i, canilang itinacuil, at sa canilang manga
puso,i, nagbalic sa Egipto

;

40 at sinabi cay Aaron : Igana mo cami nang manga dios

na mangunguna sa amin, sapagca,t, tungcol dito cay Moisds,

na naghatid sa amin sa labas nang lupang Egipto, ay hindi

namin nalalaman cung ano ang nangyayari sa caniya.

41 At nangagsigaua sila nang manga arao na yaon nang
isang guyang baca, at nangagsipaghandog nang hayin sa

anito, at nangalulugod sa manga gaua nang canilang manga
Camay.

42 I)atapua,t, tumalicod ang Dios at sila^i, pinabayaang
sumamba sa hncbo nang langit, ayon sa nasusulat sa libro

nang manga profeta: ^Hinandogan baga ninyo aco nang
manga hayop na pinatay at manga hayin sa apat na puong
taon sa ilang oh bahay nang Israel?

43 At dinala ninyo ang tabernaculo ni Moloch, at ang
bituin nang dios Eefan, manga larauang guinaua ninyo

npang inyong sambahin ; at dadalhin co cayo sa daco pa roon

nang Babilonia.

44 Sumasaating manga magulang sa ilang ang taberndculo

nang patotoo, ayon sa ipinag-utos ng nagsabi cay Moists, na
caniyang gauin alinsunod sa huarang caniyang naquifca.

45 Ang tahernaculQng yao,i, ipinasoc din nang ating mga
magulang naman sa capanahunang ucol, na casama ni Josud

nang sila,i, pumasoc sa pag-aari nang manga nacfon, na
pinaalis nang Dios sa harapan ang ating mga magulang,
hangang sa manga arao ni David

;

4a na nacasumpong ng pagmahal sa harapan nang Dios, at

hiningi na macasumpong ng matatahan ng Dios ni Jacob.

47 Datapua,t, iguinaua sija ni Salomon np.ng bahay.
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48 Baga ma,t, ang Cataastaasa,i, hindi tnmatahan sa

manga hahay na gaua nang manga camay ; ayon sa sinasabi

nang profeta

:

49 Ang langit ang aquing luclucan, at ang Inpa ang tnn-

tungan nang aqning manga paa. <J Ano baga ang anyo nang
bahay na gaganin ninyo sa aquin ? ang uica nang Pangi-
noon : 6 i alin ang lugar na aquing pagpapahingalayan ?

50 (, Hindi baga guinaua nang aquing camay ang lahat

nang manga bagay na ito ?

51 Cayo na matitigas ang batoo, at di tuli ang puso,t,

manga tainga, cayo,i, lagning sumasalangsang sa Espiritu

Santo : cnng anong gninana ng inyong manga magulang ay

gayon din naman ang guinagana ninyo.

52 I Alin sa manga profeta ang hindi pinag-usig nang
inyong manga magnlang ? at canilang pinatay ang manga
nagpahayag ng una nang pagparito nang Banal, na sa

caniya,i, cayo ngayon ay naguing mga tagapagcanulo at

mamamatay

:

53 cayo na nangagsitangap nang cautusan gaya ng iniutos

nang manga angel, at hindi ninyo guinanap.

54 At pagcaringig nila nang manga bagay na ito ay nanga-
sugatan sila sa puso, at nagngangalit ang manga ngipin sa

caniya.

55 Datapua,t, siya, palibhasa,i, puspos nang Espiritu Santo,

ay tumitig sa langit, at naquita ang calualhatian nang Dios,

at si Jesiis na nacatindig sa canan nang Dies,

56 at sinabi : Narito, naquiquita cong bucas ang manga langit,

at ang Anac nang tauo na nacatindig sa canan nang Dios.

57 Datapua,t, nangagsigauan nang malacas na voces, at

tinacpan ang canilang manga tainga, at nagcaisa silang siya,i,

canilang dinaluhong

;

58 at siya,i, canilang itinapon sa labas nang ciudad siya,i,

canilang binato : at inilagay nang manga sacsi ang canilang

manga damit sa manga paanan nang isang binata na
nagngangalang Saulo.

59 At canilang pinagbatohanan si Estdban, na nananalan^Ia
at sinasabi: Panginoong Jesiis, tangapin mo ang acjuiiig

espfritu*
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60 Afc siya,i, nanicluhod, at sumigao nang malacas iia voces:

Panginoon, huag mong ibilang sa canila ang casalanang ito.

At pagcauica niya nito, ay natulog. At si Saulo,i, siamasang-

ayon sa pagcamatay niya.

Ang Evangelio sa Samaria.—Si Simong mangagauay.

8 AT NANG AKAO NA ^YAO,I, guinaua ang isang mala-

quing pag-uusig laban sa Iglesia na nasa Jerusalem ; at ang
lahat ay pauang nangalat sa manga liipain nang Judea at

nang Samaria, maliban na sa manga apostol.

2 At inilibing si Estdban nang manga tauong may loob sa

Dios, at sila,i, nanangis nang di ano lamang tungcol sacaniya.

3 Datapua,t, pinnpucsa ni Saulo ang Iglesia, at pumapasoc
sa bahay-bahay ; at quinacaladcad ang manga lalaqui,t,

babaye, at sila,i, ibinibigay sa bilangoan.

4 Ang manga nangalat nga ay nangagsisiparoon sa lahat

nang liigar at ipinangangaral ang salita.

5 At nanaog si Felipe sa ciudad nang Samaria, at ipina-

ngangaral sa canila si Cristo.

6 At ang manga caramiha,i, nagcacaisang pinaquiquingan

ang manga bagay na sinasabi ni Felipe, pagcarinig nila at pag-

caquita ng manga tanda na guinagana niya.

7 Sapagca,t, sa maraming may manga caramaldumal na
espiritu ay nangagsisilabas ang mga ito na nangagsisisigao ng
malacas na voces: at pauang pinagagaling ang maraming
manga lumpo, at manga pilay.

8 At may malaquing catuaan sa ciudad na iyon.

9 Datapua,t, may isang tauo na nangangalang Simon, na
nang unang panaho^i, gumagamit ng pangagauay sa ciudad,

at pinahahanga ang tauo sa Samaria, at nagsasabing siya,i,

isang daquila

:

10 sa caniya,i, naquiquinig ang lahat, buhat sa lalong maliit

hangang sa lalong malaqui, na sinasabi : Ang tauong ito ang
capangyarihan nang Dios na tinatauag na Malaqui.

11 At siya,i, pinaquiquingan nila sapagca,t, pinahahanga
niya silang mahabang panahon ng caniyang mga panga-
gauay.
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1$ Datapiia,t, naug sumampalataya na sila cay Felipe na
naogaDgaral iig mga mabubutiiig balita tungcol sa cabarian

nang I)ios, at sa pangalan ni Jesu-Cristo, ay iiaiigagbibinyag

ang manga lalaqui,t, gayon din naman ang manga babaye.

13 At si Simon man ay sumampalataya rin ; at nang siya,i,

mabinyagan na ay nanatili siya cay Felipe, at nang maquita
niya ang manga tanda at manga malalaqning himalang
guinagaiia, ay siya,i, nahabanga. f
u At nang maringig nang manga apostol na nasa Jerusalem,

na tinangap nang Samaria ang salita nang Dios, ay inutusan

nila sa canila si Pedro at si Juan :

15 na nang sila,i, mangagsilusong ay nangagsipanalangm
patungcol sa canila, upang canilang tangapin ang Espiritu

Santo

:

16 sapagca,t, ito,i, hindi pa nananaog sa canino man sa

canila, sila,i, bininyagan lamang sa pangalan ng Panginoong
Jesus.

17 Nang magcagayo,i, ipinatong sa canila ang canilang

manga camay, at canilang tinangap ang Espiritu Santo.

18 At nang maquita ni Simon na sa pagpatong nang
manga camay nang manga apostol ay ibinigay ang Espiritu

Santo, ay dinulutan sila nang salapi,

19 na sinabi : Ibigay naman ninyo sa aquin ang capang-

yarihang ito, upang sino mang patungan co ng aquing manga
camay ay tumangap nang Espiritu Santo.

20 1)atapua,t, sinabi sa caniya ni Pedro : Mamatay na

casama mo ang iyong salapi, sapagca,t, inacala mo na sa

salapi ay cacamtan mo ang caloob nang Dios.

21 Uala cang cababagui 6 bindi ca casama sa bagay na ito

;

sapagca,t, ang puso mo,i, bindi matuid sa harap nang Dios.

22 Magsisi ca nga dito sa casam-an mo, at manalangin ca

sa Panginoon, ba'^a sacali ipatatauad sa iyo ang pag-iisip

nang iyong puso.

23 Sapagca,t, naqniquita cong icao ay nasa apdo nang
capaitan at sa tanicala nang casam-an.

24 At sumagot si Simon at sinabi : Ipanalangin ninyo aco

Ba Panginoon, upang huag dumating sa aquin ang alin mang
bagay sa manga sinabi ninyo.
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25 Sila Dg^, pagcatapos na macapagpatotoo at nang masabi
na ang aral nang Panginoon, ay nangagbalic sa Jerusalem, at

iniaaral ang evangelic sa maraming manga bayan nang
manga taga Samaria.

Si Felipe^ at ang bating^ na taga Etiopia.

26 Datapua,t, nagsalita cay Felipe ang isang angel nang
Panginoon, na sinabi : Magtindig ca, at icao ay pumaroon sa

dacong timiigan, sa daang palusong mula sa Jerusalem hang-
ang sa Gaza na ito,i, ilang.

27 At siya,i, nagtindig at yumao : at narito, ang isang lala-

quing taga Etiopia; bating na macapangyarihan na sacop ni

Candace, reina nang manga taga Etiopia na namamahala
nang lahat nang cayamanan nang reina at siya,i, naparoon
sa Jerusalem upang sumamba sa Dios,

28 at siya, bumabalic, at nacaupo sa carro niya at binabasa
ang profeta Isaias.

29 At sinabi cay Felipe nang Espiritu : Lumapit ca at
maquisama ca sa carrong ito.

30 At tumacbo sa caniya si Felipe, at naringig na caniyang
binabasa ang profeta Isaias, at sinabi ni Felipe : ^ Nauunaua
mo baga ang binabasa mo ?

31 At sinabi niya : ^ Paano bagang mangyayaring maalaman
CO maliban na cung pangunahan aco sino man ? At naqui-
usap cay Felipe na pumanhic at maupong casama niya.

32 At ang lugar ng Casulatan na binabasa ay ito :—Siya,i,

tulad sa tupa na dinala sa pagpapatayan ;—At tulad sa

Corderong sa harap nang sa caniya,i, umaahit nang balahibo
ay pipi,—Gayon ding hindi niya binubucsan ang caniyang
bibig.

33 Sa caniyang pagpapacababa,i, inalis ang caniyang
catuiran :—/, Sino ang maghahayag nang caniyang lahi ?

—

Sapagca,t, inalis sa lupa ang caniyang bubay.
34 At sumagot ang bating cay Felipe, at sinabi : Ipinama-

manhic co sa iyo,
<J
tungcol canino sinasabi nang profeta ito ?

<jsa caniyang sarili, d sa ibang alin man?
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85 At binucsan ni Felipe ang caniyang bibig, at magpasi-
mula sa Casulatang ito, ay ipinangaral sa caniya si Jestas.

36 At sa paglalacad sa raau, ay sila,i, dumating sa isang

tubig ; at sinabi nang bating : Narifco, ang tubig,
i,
anong

nacabahadlang na aco,i, mabinyagan ?

37 (At sinabi ni Felipe : Cung nananampalataya ca nang
boong puso, ay mangyayari. At sumagot at sinabi : Suma-
sampalataya aco na si Jesn-Gristo ay Anac nang Dios).

38 At ipinag-utos na tumiguil ang carro : at silang dalaua,!,

lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating ; at siya,i, bininya-

gan.

39 At nang sila,i, umahon sa tubig, inagao si Felipe nang
Espirifcu nang Panginoon, at hindi na siya naquita nang
bating, sapagca^t, natutuang ipinagpatuloy ang caniyang
paglacad.

40 Ngani,t, dumating si Felipe sa Azoto : at sa paglalacad

sa magcabicabila,i, ipinangangaral ang evangelio sa labat

nang manga ciudad, hangang sa dumating sa Cesarea.

Pagbabalio loob ni Saulo sa daan nang Damasco,

9DATAPUA,T, si Saulo, na sumisigabo pa nang manga
pagbabanta at pagpatay laban sa manga alagad nang

Panginoon, ay naparoon sa daquilang sacerdote,

2 at humingi sa caniya nang manga sulat sa Damasco, sa

manga sinagoga upang cung siya,i, macasumpong nang ilang

sumusunod sa Daang, manga lalaqui d manga babaye man,
ay caniyang madalang gapos sa Jerusalem.

3 At sa caniyang paglalacad ay nangyari na siya,i, luLialapit

sa Damasco, at pagdaca,i, nagliuanag sa palibot niya isang

ilao mula sa langit.

4 At siya,i, nabulagta sa lupa, at nacaringig nang fsang

voces na sa caniya,i, sinasabi : Saulo, Saulo, ^ baquit mo aco

pinag-uusig ?

6 At sinabi niya : i Sine baga icao, Panginoon ? At sif abi

niya : Aco,i, si Jesus na inyong pinag-uusig

;

6 nguni,t, magtindig ca at icao,i, pumasoc sa ciudad, at

sasalitain sa iyo ang dapat mong gauin.
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7 At ang manga tauong casaroa iiiya sa paglalacad ay
iiangagsitignil na hindi sila macapagsalita, na naririiigig ang
voces, datapua,t, ualang naquiquitang sino man.

8 At nagtindig sa lupa si Saulo, at pagcadilat ng caniyang
manga mata,i, uala siyang naquitang ano man, at canilang

inacay siya sa camay, at ipinasoc siya sa Damasco.

9 At siya,i, tatlong arao na hindi nacaquita, at hindi cumain,
at hindi uminom man.

10 At may isang alagad sa Damasco, na nagngangalang
Ananias ; at sinabi sa caniya nang Panginoon sa pangarap

:

Ananias. At sinabi niya : Narito, aco Panginoon.

11 At sinabi sa caniya nang Panginoon : Magtindig ca, at

icaOji, pumaroon sa lansangang tinatauag na Matuid, at

ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa na nagngangalang
Saulo, na taga Tarso; sapagca,t, narito, siya,i, nanana-
langin:

12 at naquita niya ang isang lalaquing nagngangalang
Ananias, na pumapasoc at ipinapatong ang caniyang mga
Camay sa caniya upang siya,i, tumangap ng paningin.

13 Ngunijt, Bumagot si Ananias: Panginoon, JSfaringig co

sa marami tungcol sa tauong ito, cung gaano caraming
casam-an ang guinaua sa iyong manga santo sa Jerusalem

:

14 at dito siya,i, may capahintulutan ng manga puno nang
manga sacerdote, na gapusin niya ang lahat nang manga
sumasambitla nang iyong pangalan.

15 Datapua,t, sinabi sa caniya nang Panginoon : Pumaroon
ca, sapagca,t, siya,i, sisidlang sa aquin ay hirang upang dalhiii

ang aquing pangalan sa barapan nang manga gentil, at nang
manga hari, at nang manga anac nang Israel

;

16 sapagca,t, sa cani5^a,i, aquing ipaquiquilala, cung gaano
ang caniyang pangangailangan siya,i, magbata dahil sa aquing
pangalan.

17 At umalis si Ananias, at nasoc sa bahay at ipinatong

ang caniyang manga camay sa caniya at sinabi: Saulong
capatid, ang Panginoong Jesiis na sa iyo,i, napaquita sa

daan sa pagparito mo ay inutusan aco upang tangapin mo
ang iyong paningin, at mapuspos ca nang Bspriitu Santo.
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18 At pagclaca,i, riangalaglag sa caniyaiig manga mata
ang manga anaqiii ay calisquis, at siya,i, tumangap ng
caniyang paningin ; at siya,i, nagtindig at siya,i, bininyagan.

19 At siya.i, cumain at lumacas. At siya,i, 'naqiiisamang
ilang arao sa manga alagad na nasa Damasco.

20 At pagdaca,i, itinanyag sa manga sinagoga si Jestis, na
ito ang Anac nang Dios.

21 At nangamamaang ang lahat nang sa caniya,i, naqni-
quinig, at sinasabi :

f,
Hindi baga ito ang lumilipol sa Jerasalem

sa manga sumasambitla sa pangalang ito? at sa ganitong
acala ay naparifco, upang sila,i, dalhing gapos sa barap nang
manga pmio nang manga sacerdote.

22 Datapna,t, lab nang lumalacas ang loob ni Saulo, at

binibiya ang manga judio na nananaban sa Damasco, at

pinatutunayan na ito ang Cristo.

23 At nang macaraan ang mababang arao, ay nangagsipag-
pulong ang manga judio upang siya,i, patayin

;

24 datapua,t, napagtalastas ni Saulo ang canilang banta : at

canilang binabantayan naman ang manga pintnan sa arao at

gabi upang siya,i, patayin

;

25 nguni,t, tinangnan siya pagcagabi nang caniyang manga
alagad, at siya,i, ibinp«ba sa pader na inibugos na nasa isang
balaong.

2G At nang siya,i, pumaroon sa Jerusalem, ay pinagsisicapan

Biyang maquisama sa manga alagad, at ang lahat ay
nangatacot sa caniya, na bindi naniniuala na siya,i, alagad.

27 Datapua,t, tinangnan siya ni Bernabd, at siya,i, dinala

sa manga apostol, at sa canila,i, sinaysay cung paano ang
pagcaquita niya sa Panginoon sa daan at siya,i, quinauSap nito,

at cung paanong siya nangaral sa Damasco na may
eatapangan sa pangalan ni Jesus.

28 At siya.i, casamasama nila, na pumapasoc at lumalabas
sa Jerusalem,

29 at nangangaral na may eatapangan sa pangalan nang
Panginoon. At nagsasalita at naquiquipagtalo sa manga
greco-judio : datapua,t, pinagpipilitan nilang siya,i, mapatay.

30 At nang maalaman ito nang manga capatid ay inihatid

nila siya sa Cesarea, at siya,i, sinugo nila sa Tarso.
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31 At sa gayo,i, sumasapayapa ang Iglesia sa boong Jndea

at Galilea at Samaria, at tumitibay ; at palibhasa,i, lumalacad

sa tacot sa Panginoon, at sa caaliaan nang Espiritu Santo,

ay nararagdagan.

Pagpapagaling cay Eneas,—Fagcahithay na mag-uli

ni Tahita,

32 At nangyari na sa paglalacad ni Pedro sa lahat nang
Ingar, ay lumiisong naman sa manga santo na nananaban sa

Lydda.
33 At diya,i, natagpuan ang isang lalaqui na nagngangalang

Eneas, na ualo nang taong snmasabanig, sapagca,t, siya,i,

lumpo.
34 At sinabi sa caniya ni Pedro : Eneas, pinagagaling ca

ni Jesu-Cristo ; magtindig ca, at pagbutibin mo ang iyong

banig. At pagdaca,i, nagtindig.

35 At siya,i, naquita nang labat nang manga nananaban sa

Lydda at sa Sarona, at sila,i, pauang nangagbalicloob sa

Panginoon.

36 May isa namang alagad sa Joppe na nagngangalang
Tabita, na cnng saysayin tinatauag na Dorcas*. Ang babayeng
ito,i, puspos nang mga mabubuting gana at nang manga
paglilimos na caniyang guinaganap.

37 At nangyari nang manga arao na yaon na siya,i, nag-

casaquit at namatay, at pagcatapos na siya,i, mabngasan, ay
inilagay siya sa isang cababayang mataas.

38 At sapagca,t, malapit ang Lydda sa Joppe, ng mabalitaan

nang manga alagad na si Pedro, i, naroroon ; inutusan nila sa

caniya *ang dalauang tauo, na ipinamamanhic sa caniya

:

Huag cang magluat ng pagparini sa amin.

39 At nagtindig si Pedro, at sumama sa canila : at pagda-

ting niya, ay siya,i, inibatid sa mataas na cababayan ; at

siya,i, linibofc nang labat nang manga babayeng bao, na
nangagsisitangis at ipinaquiquita ang manga tunica at ang
manga damit na guinagaua ni Dorcas nang ito,i, sumasacasa-

maban pa nila.__ .

^ ,
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40 Datapua,t, pinalabas silang lahat iii Pedro, at lutnuhod
at nanalangin; at humarap sa catauan at sinabi: Tabita;
magbangon ca. At iminulat niya ang caniyang mata, at
nang maquita si Pedro, ay nagbangon.

41 At iniabot ni Pedro ang caniyang camay at siya,i,

itinindig ; at tinauag ang manga santo at ang manga babayeng
bao, at iniharap niyang biihay si Tabita,

42 At ito,i, nahayag sa boong Joppe ; at marami ang
sumampalataya sa Panginoon.

43 At nangyari na siya,i, nanahang mahabang arao sa

Joppe, sa hahay ni Simon na magbabalat.

Ang Gapitdn 7ia si Cornelio,

AA AT MA Y ISANG lalaqui sa Cesarea, na tinatauag na
1V Cornelio, capitan nang piilntong na tinatanag na pulutong
ng mga taga Italia,

2 banal at matatdcxitin sa Dios sampuo nang boong casam-
baliay niya, at naglilimos nang marami sa bayan, at laguing
nananalangin sa Dios.

3 Naquita niyang maliuanag, sa isang pangarap, nang may
oras ng iiona* nang arao, na pumapasoc sa quinalalagyan
niya ang isang angel nang Dios, na sinasabi sa caniya:

CorneUo.

4 At tinitigan niya ang angel, na siya,i, natatacot at sina-

bi: i.kno iyon, Panginoon? At sinabi sa caniya: Ang
manga panalangm mo at ang iyong manga limos ay nangag-
sipanhic na alaala sa harapan nang Dios.

5 Ngayon ng^,i, magutos ca nang manga tauo sa Joppe, at

paparituhin mo ang isang tinatauag na Sim6n na may
pamagat na Pedro

:

6 siya,i, nanunuluyan sa bahay nang isang tinatauag na
Simong magbabalat, na nasa tabi nang dagat ang caniyang
bahay.

7 At nang umalis ang dngel na sa caniya, i, nagsasalita,

tinauag niya ang dalaua sa caniyang manga alila, at ang isang

banal na siindalo sa manga naglilingcod sa caniyang parati

;

* A las ires nang hapon.



S62 ANG MANGA GAUA 10.

8 at nang masaysay na sa canila ang lahat, ay inntusan
niya sila sa Joppe.

9 At qninabucasan, samantalang sila,!, nasa canilang pag-
lacad, at napapalapit sa ciudad, nanhic si Pedro sa tanauan
npang manalaiigin, nang malapit na ang oras nang sexta.

10 At siya,i, nag-utom, at nag-ibig cumain ; datapua,t,

samantalang inihatianda ang pagcain niya, ay Inmipad ang
caniyang diua.

11 At naquiquita niyang bucas ang langit, at nananaog ang
isang sisidlang parang isang malapad na damit, na nacabitin

sa apat na panuloc, at inihuhugos sa lupa

;

12 na doo,i, naroroon ang lahat na sarisaring manga hayop
na may apat na paa at ang manga gumagapang sa lupa, 'at

ang manga ibon sa langit.

13 At dumating sa caniya ang isang voces : Magtindig ca,

Pedro, magpatay ca, at icao,i, cumain.

14 Datapua,t, sinabi ni Pedro : Panginoon hifidi mangya-
yari ; sapagca^t, ano mang bagay na bindi malinis at caru-

maldumal ay cailan ma,i, bindi aco cumain.

15 At muling dumating sa caniya ang voces sa icalaua.

Ang lininis nang Dios, ay buag mong tauaguing bindi

malinis.

16 At ito,i, innlit na macaito ; at pagdaca,i, binatac sa langit

ang sisidlan.

17 At samantalang natitilibang totoo si Pedro sa caniyang
sarili, cung ano ang cabulugan ng pangarap na caniyang
naquita, narito, ang manga tauong inutusan ni Cornelio ng
may pagtanong ang bahay ni Simon ay nasa harap nang
pintuan.

18 At tumauag at itinanong cujig nanunuluyan doon si

Simdng may pa-magat na Pedro.

19 At samantalang inii'sip ni Pedro ang pangarap ay sinabi

sa caniya nang Espiritu : Narito, binabanap ca nang tatlong

tauo.

20 Dataptia,t, magtindig ca manaog ca, at sumama ca sa

canila na buag cang magalinlangan nang ano man sapagca,t,

sila,i, aquing inutusan.
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21 At nanaog si Pedro sa manga taiio at sinabi : Narito,

aco ang hinahanap ninyo : ^ ano baga aiig dahil na inyong
ipinarito ?

22 At sinabi nila : Ang capitan Cornelio, tauong banal at

matatacutin sa Dios, at may mabuting caiunayan nang boong
nacion nang manga judio ay pinagsabihan nang Bios sa

pamamag-itan nang isang santong angel, na icao,i, papa-
rooninsacaniyaiigbahay, at maqninig sa iyo ng manga salita.

23 Sila,i, pinapasoc ng4 at sila,i, pinatnloy. At qninabuca-
san, ay siya,i, nagbangon, at sumama sa canila ; at siya,i,

sinamaban nang ilang capatid na mula sa Joppe.

24 At qmnabucasa,i, nangagsipasoc sa Cesarea. At sila,i,

hinihintay ni Cornelio, na tinipon nito ang can iyang manga
camag-anac at ang manga caibigang lalong minamabal.

25 At ng mangyari na pagpasoo ni Pedro, ay Biya,i, sina-

lubong ni Cornelio, at naniclubod sa caniyang manga paanan
at siya,i, sinamba.

26 Datapua,t, itinindig siya ni Pedro, at sinabi : Magtindig
ca ; aco naman ay taiio rin.

27 At nasoG na naqiiiquipagsalitaan sa caniya, at caniyang
naratnan ang maraming nangagcacatipon :

28 at sinabi sa canila : Nalalaman ninyo na hindi pahin-
tulot sa isang judio ang maquisama 6 lumapife sa isang taga

ibang Inpain ; at gayon ma,i, ipinaquilala sa aquin nang Dios,

na alin mang tauo,i, huag cong taiiaguing hindi malinis 6
^arumaldumal

:

29 dahil dito,i, pagtauag sa aquin, ay naparito acong hindi

fcumutol nang ano man. Itinatanong co ng^ : ^ anong cada-

hilanan at pinaparito ninyo aco ?

30 At sinabi ni Cornelio : May apat nang arao hangang sa

oras na ito na aqning gninaganap ang pananalangin sa oras

na nona sa bahay co ; at narito, tumindig sa harap co ang
isang lalaqtii na may pananamit na nagniningning,

31 at sinabi : Cornelio, dininig ang dalangin mo, at ang
iyong manga limos ay inaalaala sa harapan nang Dios.

32 Mag-utos ca ngh sa Joppe, at ipatanag mo si Simon, na
may pamagat na Pedro ; ito,i, nanunnluyan sa bahay ni

Simong magbabalat, malapit sa dagat.
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33 Pagdaca ng^,i, nagpautos aco sa iyo, at mabnti ang
guinaua iiio,t, naparito ca, Ngayon, nga,i, tayoiig lahat ay
nasa harapan nang Dios upang dinguin ang labat nangbagay
na sa iyo,i, ipinag-atos nang PaDginoon.

84 At binucsan ni Pedro ang caniyang bibig, at sinabi

:

Tunay ngang quiniquilala co na Hindi tumatangi ang Dios
nang tano ;

35 cungdi sa lahat nang nacion ang sa caniya,i, may tacot

at gumagaua nang cabanalan, ay caniyang quinalulugdan.

36 Ang salita na caniyang ipinadala sa manga anac nang
Israel, na ipinangangaral ang evangelio nang capayapaan sa

pamamag-itan ni Jesu-Gristo (ito ng^ ang Panginoon nang
lahat)

:

37 talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa boong
Judea, magbuhat sa Galilea pagcatapos nang pagbibinyag na
iniaral ni Juan,

38 timgcol cay Jesiis na taga Nazaret, cung papaanong
siya,i, pinahiran nang Dios nang Espiritu Santo at nang
capangyarihan : na itong si Jesus ay gnmagala na gumagana
nang mabuti ; at pinagagaling ang lahat nang manga pinahihi-

rapan nang diablo, sapagca,t, sumasa caniya ang Dios.

39 At manga sacsi cami nang lahat nang manga bagay na
gninaua niya sa lupain nang Judea at sa Jerusalem naman

;

at siya nama,i, canilang pinatay na ibinitin sa isang cahoy.

40 Siya,i, ibinangon nang Dios nang icatlong arao, at siya,i,

itinalagang mahayag,

41 hindi sa boong bayan, cungdi sa manga sacsi na hinirang

nang Dios ng una, sa macatuid ay sa amin, na cumain at

uminom na casama niya, pagcatapos na siya,i, nagbangon sa

manga patay.

42 At sa amiji, ipinagbilin na mangaral sa bayan, at sac-

fiihan na siya ang inihalal nang Dios na maguing Hucom
nang manga buhay at nang manga patay.

43 Siya ang pinatotohanan ng lahat nang manga profeta,

na ang lahat nang sa caniya,i, sumampalataya, ay magcacamit
nang capatauaran sa manga casalanan sa caniyang pa-

ngalan.
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44 Sinasabi pa ni Pedro ang manga uicang ito, ay nanaog

awg Espiritn Santo sa lahat nang manga naquiquinig nang

salita.

45 At nangatilihan ang lahat nang manga sa pagtntuli na

nananampalataya na nangagsiparoong casama ni Pedro,

sapagca,t, ibinnhos naman sa manga gentil ang caloob ng

Espiritu Santo.

4(3 Sapagca,t, nariringig nilang magsalita ang mga ito nang

manga uica at magpaunlac sa Dios.

47 Nang magcagayo,i, sumagot si Pedro : ^ Mangyayari

bagang hadlangan nang sino man ang tubig upang huag

mabinyagan itong manga nagsitangap nang Espiritn Santo

na gaya naman natin ?

48 At ipinag-utos sa canilang magsipagbinyag sa pangalan

ni Jesn-Cristo. Nang magcagayo,i, canilang ipinamanhic sa

caniya na matira roong manga ilang arao.

Si Pedro.i, naghigmj ng niatuid sa harapart ng Iglesia

dahil sa pinahmyagan niya si Gornelio.

A A AT NABALITAAN nang manga apdstol at nang manga
1 1 capatid na nangasa Judea, na tnmangap naman ang ma-
nga gentil nang salita nang Dios.

2 At nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ay naquipagtalo

sa caniya ang manga sa pagtutuli,

3 na sinasabi : Pumasoc ca sa manga tauong hindi tnli, at

sumalo ca sa canila.

4 Datapua,t, nagpasimula si Pedro at sinaysay sa canila

nang sunodsunod, ang nangyari, at sinabi

:

5 Aco,i, nananalangin sa ciudad nang Joppe, at naqnita co

sa caualaan ng diua* ang isang pangarap, na itOyi, isang

sisidlan, na parang isang malapad na damit, na bnmababa,

na sa apat na panuloc ay inihuhugos mnla sa langit, at

dumating hangang sa aqnin

:

6 At nang yao,i, aquing titigan, aquing minasdan at

naquita co ang manga may apat na paang hayop sa lupa at
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manga hayop na gaiiid, at ang manga hayop na ^funiagapang,

at manga ibon sa langit.

7 At napaquingan co naman ang isang voces na na,cjsasabi

sa aquin : Magtindig ca, Pedro, magpatay ca at cumain.

8 I)atapua,t, sinabi co : Hindi mangyayari, Panginoon,
sapagca,t, cailan ma,i, hindi pumasoc sa aquing bibig ang
ano mang hindi malinis 6 carumaldumal.

9 Nguni,t, sumagot sa icalaua ang voces mula sa langit

:

Ang lininis nang Dios, ay huag mong tauaguing hindi malinis.

10 At ito,i, nangyaring macaatlo, at muling binatac na
lahat sa itaas sa langit.

11 At narito, pagdaca,i, nangagsirating sa tapat nang bahay
na aming quinaroroonan, ang tatlong lalaqni na manga
inutusan sa aquin buhat sa Cesarea.

13 At sinabi sa aquin nang Espiritu na aco,i, sumama sa

canila na huag magtaogi. At sumama naman sa aquin itong

anim na capatid, at pumasoc cami sa bahay nang lalaquing

yaon,

13 at caniyang sinaysay sa amin, cung paano ang pagcaquita

niya sa angel sa caniyang bahay, na nacatindig at sinasabi

:

Mag-utos ca sa Joppe, at paparituhin mo si Simon na may
pamagat na Pedro

:

14 na magsasaysay sa iyo nang manga salita na icaliligtas

mo afc ng boong bahay mo.
15 At nang aco,i, magpasimulang magsalita ay nanaog ang

Espiritu Santo sa canila, na gaya naman nang pagpanaog sa

atin nang una.

m At naalaala co ang uica nang Panginoon, na sinabi

:

Catotohanang si Juan ay nagbinyag nang tubig ; datapua,t,

cayo,i, bibinyagan iig Espiritu Santo.

17 Cung ibinigay ugh sa canila nang Dios ang gayon ding

caloob gaya ng paghibigay naman sa atin, ng tayo,i, manam-
palataya sa I'anginoong Jesu-Gristo, (jsino baga aco na macaha-
hadlang sa Dios ?

18 At nang maringig nila ang manga bagay na ito, ay sila,i,

tumahimic, at piimri ang Dios, na sinabi : Cung gayo,i, binig-

yan nang Dios ang manga gentil naman na.ng pagsisisi sa

icabubuhay.
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19 Yaong manga nagsipaiigalat ng^ dahil sa pag-uusig na

dumatiiig dahil cay Esfcdban, ay nangaglacbay hangang sa

Feiiicia, at sa Chipre, afc sa Antioquia, na bindi sinasalita

canino man ang salita, cungdi sa manga jndio lamang.

20 Datapna,t, sa canila,i, may ilang manga tauong taga

Chipre at taga Cirene, na nang sila,i, magsidating sa Antio-

quia, ay nangagsalita naman sa manga griego, na ipinanga-

ngaral ang Panginoong si Jesiis.

21 iVt sumasacanila ang camay nang Panginoon, at ang
lubhang marami na sumampalataya ang nangagbalicloob sa

Panginoon.

22 At dumating ang balita tungcol sa canila sa manga
tainga nang Iglesia na nasa Jerusalem. At canilang inntusan

si Bernab^ bangang sa Antioquia

;

23 na nang siya,i, dumating, at maquita ang biyaya nang
Dies ay nagaiac, at caniyang ipinangaral sa labat, na
pagticaban nang puso ang pananatili sa Panginoon

;

24 palibbasa,i, siya,i, lalaquing mabait, at puspos nang
Espiritu Santo at nang pananampalataya ; ay maraming taug

ang naparagdag sa Panginoon.

25 At siya,i, naparoon sa Tarso upang hanapin si Saulo ; at

nang caniyang masumpungan ay caniyang inihatid sa Antio-

quia.

26 At nangyari na sa boong isang taon ay sila,i, naquisama
sa Iglesia, at tinuruan ang maraming tauo ; at pinagpasimu-

laang tinauag sa Antioquia na manga Cristiano ang manga
alagad.

27 At nang manga arao na yaon, ay may lumusong sa

Antioquia, na galing sa Jerusalem, na manga profcta.

28 At nagtindig ang isa sa canila, na nagngangalang Agabo,
at ipinauunaua sa pamamag-itan nang Espiritu na magcaca-
gutom nang malaqui sa boong sanglibutan, na nangyari nang
mga arao ni Glaudio.

29 At ang manga alagad, ayon sa caya nang baua,t, isa sa

canila, ipinasiya nila ang magpadala nang sa>clolo sa manga
capatid na nananalian sa Judea ; na

30 ito nama,i, canilang guinaua, na ipinadala nila sa manga
matatanda sa pamamag-itan nangcamay ni Bernabd at ni Saulo,
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Ipinapatay ni Herodes si Jacobo,—Iniligtas si Pedro sa

hitangoan.—Pagcarnataij ni Herodes,

A p AT NANG panahon yaon ay iniunat ni Herodes ang
1" caniyang manga camay, upang pahirapan ang ilan sa

Iglesia.

2 At pinatay ea tabac si Santiago, na capatid ni Juan.

3 At nang maquita na ito,i, iquinatutua nang manga judio,

ay caniya namang ipinagpatuloy na hnlihin si Pedro. Niyao,i,

manga arao nang manga tinapay na nalang levadura.

4 At nang siya,i, mahuli na, ay inilagay siya sa bilangoan,

at siya,i, ibinigay sa apat na tig-aapat na sundalo upang siya,i,

bantayan at pinag-iisipang siya,i, iharap sa bayan pagcatapos
nang pascua.

5 Si Pedro nga,i, iniingatan sa bilangoan ; datapua,t, dahil

sa caniya,i, guinagaua ng Iglesia ang maningas na pananala-
ngin sa Dios.

Q At nang siya,i, malapit ng cunin ni Herodes, nang gabi

ring yaon ay natutulog si Pedro sa guitna nang dalauang
sundalo, nagagapos nang dalauang tanicala, at ang manga
bantay sa harap nang pintuan ay nangagbabantay nang
bilangoan.

7 At narito, tumayo sa tabi niya ang isang dngel nang
Panginoon, at lumiuanag ang isang ilao sa silid, at quinalabit

si Pedro sa taguiliran, at siya,i, guinising, at sinabi : Magbang-
on cang madali. At nangalaglag ang caniyang manga
tanicala sa caniyang manga camay.

8 At sinabi sa caniya nang dngel : Magbigquis ca, at itali mo
ang iyong manga panyapac. At gayon ang guinaua niya.

At sinabi sa caniya : Ibalot mo sa iyo ang damit mo, at

sumunod ca sa aquin.

9 At siya,i, lumabas at sumunod si Pedro, at hindi nito

nalalamang catotohanan ang guinagaua nang dngel, cungdi
ang isip niya,i, isang pangarap ang naquiquita.

10 At nang canilang maraanan na ang una at paiigalauang
bantay, ay nangagsirating sa pintuang bacal na ang tungo,i,

m ciudad ; Ba imbucsang mag~isa sa cani}a : $,% ^Ia,i, nangagai-
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labas at nagpatuloy sa isang lansangan; at pagdaca,i,
humiualay sa cariiya ang dngel.

11 At nang si Pedro,i, pagsaulan ay sinabi : Nagayo.i, nala-
laman cong totoo na inntusan nang Panginoon ang caniyang
angel, at iniligtas aco sa camay ni Herodes, at sa paghihintay
ng bayan nang mga judio.

12 At nang mapagnilaynilay na niya ito, ay naparoon sa
babay ni Maria, na ina ni Juang may pamagat na Marcos, na
quinaroroonan nang maraming nagcacatipon at nananalangin.

13 At ng siya,i, tumoctoc sa pinto ng pinapasucan luinabas
upang sumagot ang isang dalagang ngala,i, Ehode

;

14 at nang maquilala niya ang voces ni Pedro, sa tua,i,

hindi binucsan ang pintuan, cungdi nagtatacbo sa loob, at
ipinagbigay sabi na naroroon si Pedro sa harap nang pintuan.

15 At canilang sinabi sa caniya : Ulol ca. I)atapua,t, cani-
yang pinatunayan na gayon ng^. At sinasabi nila : Yaon
ang caniyang dngel.

16 Datapua,t, nananatili si Pedro nang pagtoctoc : at nang
canilang bucsan ay naquita nila siya, at sila,i, nangaguitla.

17 Datapua,t, caniya silang quiniaan nang camay na sila,i,

tmnahimic, at sa canila,i, sinaysay niya cung paanong quinuha
siya sa caniya nang Panginoon sa bilangoan. At sinabi

:

Ipagbigay alam ninyo ito cay Santiago at sa manga capatid.

Afc umalis at napasaibang lugar.

18 At nang arao na, ay hindi cacaunti ang caguluhang
nangyari sa manga sundalo, tungcol sa cung anong nangyari
cay Pedro.

19 At nang siya,i, ipahanap ni Herodes, at nang hindi siya

masumpungan, ay siniyasat niya ang manga bantay, at ipinag-

utos niyang sila,i, patayin. At buhat sa Judea ay napasa
Cesarea, at doon siya natira.

20 At nagagalit siya sa manga taga Tiro at taga Siddn ; at

sila,i, nangagcaisang pumaroon sa caniya ; at nang macaibigan
na nila si Blasto, na catiuala sa bahay nang hari, ay canilang

ipinamanhic ang pagcacasundo ; sapagca,t, ang lupa nila,i,

binibigyan nang lupa nang hari ng icabubuhay.

21 At isang tanging arao, ay nagsuot si Herodes nang damit-
hari, at naupo sa luclucan, at sa canila,i, nagsaysay.



370 ANG MAN9A GAUA 12 & 13.

22 At isinigao nang bayan, na smasahi : Voces nang dios,

at hiudi sa tauo.

23 At pagdacaj, binngbog siya nang isang dngel nang
Panginoon, sapagca,t, hindi nagbigay nnlac sa Dios ; at siya^J,

quinain nang manga nod, at namatay.

24 Datapua^t, lumalago ang aral nang Dios, at cumacalat.

25 At nagbalic na galing sa Jerusalem si Bernabd at si

Saulo, nang maganap na nila ang caniyang catungcnlan, at

canilang isinama si Juang pinamamagatang Marcos.

Si Be7yiabe at Saulo, na iiiufusan nang Iglesia nang An-
tioquia ay nangagsisipangaral sa Chi/pre.

Si Elimas na mangagaiiay,

A AT sa Iglesia na nasa Antioqnia ay may manga profeta at

Iv manga taga pagturo, si Bernab^ at si Simedng tinatauag

na Niger, at si Lucio na taga Cirene, at si Manaen, na
capatid sa gatas ni Herodes na tetrarca,* at si Sanlo.

2 At nang sila,i, naglilingcod sa Panginoon, at nangag-
aayuno, ay sinabi nang Espiritu Santo : Ibucod ninyo sa

aquin si Bernabd at si Saulo at italaga sila sa gauang dahil

diya,i, tinauag co sila.

3 Nang magcagayo,i, nang sila,i, macapag-ayuno at maca-
panalangin, at maipatong ang manga camay nila sa canila

ay sila,i, canilang pinaalis.

4 Sila ng^, palibbasa,i, sinugo nang Espiritu Santo, ay
lumusong sa Seleucia ; at buhat diya,i, naglayag bangang sa

Cbipre.

5 At nang sila,i, nasa Salamina, ay canilang ibiiiabalita ang
salita nang Dios sa manga sinagoga nang manga judio : at

canila namang catulong si Juan.

G At nang canilang matabac na ang boong pulo bangang
sa Pafo, canilang nasumpungan ang isang mangagauay, na
nagpapacoiiouaring profeta, judfo, na ang caniyang pangalan
ay Bar-jesiis

;

* Pari sa icaapa na bahagui n^ caharian.
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7 ito,i, casama nang procdnstil Sergio Paulo, lalaquing

matalino. Ipinatauag nito si Bernabd at si Saulo at minimi-
thing mapaquingan ang salita nang Dies.

8 Dataptia,t, humahadlang sa canila si Eiimas na manga-
gauay (ganito ng^ cung sasaysayin ang caniyang pangalan),

at pinagsisicapang ihiualay sa pananampalataya ang proconsul.

9 Ngunijt, si Saulo, na tinatauag din namang Pablo, na
puspos nang Espiritu Santo, itinitig sa caniya ang manga
mata,

10 at sinabi : Oh puspos nang labat na carayaan at nang
lahat na casam-an, anac nang diablo, caauay nang lahat na
cabanalan, (^hindi ca baga titiguil nang pagpapasama sa

manga daang matuid nang Panginoon ?

11 Ngayon ng^, narito, nasa iyo ang camay nang Pangi-
noon, at mabubulag ca, na hindi mo maqniquita ang arao na
ibang panahon. At pagdaca,i, nahulog sa caniya ang i Jap at

ang cadiliman ; at siya,i, lumacad sa palibotlibot at humai anap
nang sa caniya,i, umacay sa camay.

12 Nang magcagayOji, nang maquita nang proconsul ang
nangyari ay nanampalataya, na nanguiguilalas sa aral nang
Panginoon.

Pagsasalita ni Pablo sa sinagoga nang Antioqnia nang Pisi-

dia.—Paghahadlang nang man^a judio.

13 At tumulac sa Pafos si Pablo at ang caniyang manga
casama, at dumating sa Perge nang Pamfilia. At humiualay
sa canila si Juan, at nagbalic sa Jerusalem.

14 Datapua,t, canilang iniuan ang Perge at napasa Ani lo-

quia nang Pisidia, at sila,i, pumasoc sa sinagoga ng arao t lang

sabado, at nangagsiupo.

15 At pagcatapos nang pagbasa nang cautusan at nang
manga profeta, nagpautos sa canila ang manga puno nang
sinagoga, at sinabi : Manga capatid, cung mayroon cayong
ano mang salitang aral sa bayan, ay mangagsalita cayo.

16 At nagtindig si Pablo, at nang maicauay ag camay,

ay nagsabi

:
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Manga lalaquing taga Israel at cayong manga natatacofc sa

Dios, maquinig cayo

:

17 Ang Dios nang bayang itong Israel, ay hinirang ang
ating manga magulang at pinaunlacan ang bayan ng sila,i,

nangingibang-bayan sa lupain nang Egipto, at sila,i, quinuha
roon nang daqnilang camay.

18 At tiniis niya ang manga caugalian n'tia sa ilang, sa

loob nang manga may apat na puong taon.

19 At ng maiuasac na niya ang pitong nacion sa lupang

Canaan, ay ibinigay niya na pamana sa canila ang lupa ng
mga yaon,

20 sa loob ng may manga apat na raa,t, limdng puong
taon : at pagcatapos nang manga bagay na ito ay binigyan

niya sila nang manga hucom hangang sa profetang si

Samnel.

21 At pagcatapos ay nangagsihingi sila nang hari, at ibini-

gay nang Dios sa canila sa loob ng apat na puong taon si

Saul anac ni Kis, lalaqui sa angcan ni Benjamin.

22 At nang alisin niya ito, ay ibinangon niya si David
upang maguing hari nila, na ito,i, pinatofcohanan din naman
niya at sinabi: Nasumpungan co si David, anac ni Jessd,

lalaquing alinsunod sa aquing puso, na gagauin niya ang boong
calooban co.

23 Sa binhi nito, ayon sa pangaco, ay dinala nang Dios sa

Israel ang isang Tagapagligtas, si Jesiis :

24 ng maipangaral na ni Juan nang di pa siya dumarating

ang pagbibinyag nang pagsisisi sa boong bayang Israel.

25 At nang guinaganap ni Juan ang caniyang catungculan,

ay sinasabi : {, Sino baga aco sa inyong acala ? Hindi aco

slya; datapua,t, narito, sumusunod sa aquin ang isa na di aco

carapatdapat na magcalag nang mga panyapac ng caniyang

manga paa.

26 Manga capatid, manga anac nang lahi ni Abraham, at

ang manga sa inyo,i, nangatatacot sa Dios, sa atin ipinadadala

ang salita ng pagcaligtas na ito.

27 Sapagca,t, ang manga nananahan sa Jerusalem at ang
manga puno nila dahil sa hindi pagcaquilala sa caniya d sa

manga voces nan^; manga profeta na sa tuing sabado,i,
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binabasa, ay canilang tinupadang manga hula sa paghatol
sa caniya.

28 At baga man hindi nacasumpong sa caniya nang ano
man dahil na sucat ipatay, gayon ma,3, canilang hiningi cay
Pilato na siya,i, patayin.

29 At nang maganap na nila ang laliat nang nasusulat

tungcol sa caniya, ay ibinaba siya nila sa cahoy, at inilagay

siya sa isang libingan.

30 Datapiia,t, ibinangon siya nang Dios sa manga patay

;

31 at siya,i, naquitang mahabang arao nang manga casama
niyang umahon buhat sa Galilea hangang sa Jerusalem, na
manga sacsi niya ngayon sa bayan.

32 At inihahatid namin sa inyo ang mga mabuting balita

nang pangacong guinaua sa manga magulang,
33 na ito,i, guinanap nang Dios sa ating manga anac, ng

ibangon niya si Jesus, gaya naman nang nasusulat sa icala-

uang Salmo :—Icao ay aquing Anac, ngayo,i, ipinanganac co

icao.

34i At tungcol sa siya,i, ibinangon niya sa manga patay,

upang cailan ma,i, huag nang mabalic sa cabulucan, ay ganito

ang pagcasabi niya :—Ibibigay co sa inyo ang manga santo

at tapat na mga pagpapala cay David.

35 Caya ng^ sinasabi naman sa ibang Salmo :—Hindi mo
itutulot sa iyong Santo,i, macaquita nang cabulucan.

36 Sapagca,t, si David, nang macapaglingcod na sa caniyang
sariling panahon sa calooban nang Dios, ay natulog, at siya,i,

isinama sa caniyang manga magulang, at nacaquita nang
cabulucan

:

37 datapua,t, yaong binuhay nang Dios ay di nacaquita nang
cabulucan.

38 Maguing hayag nana sa inyo, manga capatid, na sa

pamamag-itan nito,i, ibinabalita sa inyo ang capatauaran
nang manga casalanan

;

39 at sa pamamag-itan niya ang lahat nang nananampala-
taya ay inaaring banal sa lahat ng bagay ; at sa mga bagay na
iyan ay di cayo maaring banal ng cautusan ni Mois^.

40 Tingnan ng^ ninyo, baca sa inyo,i, sumapit ang sinabi

nang manga profeta

:
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41 Tingnan ninyo, manga mapagpaualang-halaga, at maiiga-

patanga cayo afc cayo,i, mangapugnao ;—Sapagca,t, aco.i,

gumagaua nang isang gaua sa inyoiig manga arao,—Gauang
sa ano mang paraa,i, hindi ninyo sasampalatayanan cnng sabi-

hin sa inyo nino man.
42 At pag-alis nila ay sa canila,i, ipinamamanbio na sa

sabadong susunod ay salitainsa canila ang manga salitangito.

43 At nang macaalis na ang capisanan sa sinagoga^i, ang
marami sa manga judio at sa manga banal na naaquit na
magjudio ang sumunod cay Pablo at cay Bernabd: na sa

canila,i, nagsasalita at sila,i, hinihicayat na mangagsipanatili

sa biyaya nang Dios.

44 At nang sumnnod na sabado ay nagcatipon halos ang
boong ciudad, upang paqtiingan ang salita nang Dios.

45 I)atax3ua,t, nang maquita nang manga judfo ang carami-

han, ay nangapuno nang capanaghilian, at tinutulan ang
manga bagay na sinasabi ni Pablo, at nangagsasabi nang
capusungan.

46 At nagsalita na may catapangan si Pablo at si Bernabd,
at sinabi: Quinacailangang sabibin muna ang salita nang
Dios sa inyo; datapua,t, yayamang inyong itinatacuil at

inaacala ninyong di cayo carapatdapat sa ualang bangang
buhay, narito, cami ay pasasa manga gentil.

47 Sapagca,t, ganiyan ang ipinag-utos sa amin nang
Panginoon na sinabi :-—Inilagay catang ilao nang manga
gentil,—Upang maguing sa icaliligfcas ca hangang sa manga
cadnloduluhan nang lupa.

48 At ng maringig ito nang manga gentil, ay nangatua, at

pinupuri ang salita nang Dios ; at nangagsisampalataya ang
lahat nang itinalaga sa buhay na nalang hangan.

49 At nangangalat ang salita nang Panginoon sa boong
lupain.

60 Datapna,t, inudyucan nang manga judio ang manga
banal na babayeng anac-mahal, at ang manga gninoo sa cindad,

at nangagbangon nang pag-nusig laban cay Pablo at cay Ber-

nabd, at canilang pinalayas sila sa canilang mga hanganan.
61 Datapua,t, ipinagpag laban sa canila ang alaboc nang

canilang manga paa, at nangagsiparoon sa Iconio.
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52 At nangapnspos nang tua at nang ESpiritu Santo ang
manga alagad.

liniaral ang Evangelio sa Iconio, sa Listra at sa Derhe,

Paglaganap at manga pag-uusig.—Pagbabalic

sa Antioquia,

AK AT NANGYABI sa Iconio, na sila,i, magcasamang
jlT pumasoc sa sinagoga nang manga judio, at nagsalitaan,

ano pa,t, nangagsipanampalataya ang lubhang maraming
manga judio at manga griago.

2 Datapua,t, inudyucan nang manga judiong suail at pina-

sama ang manga calooban nang manga gentil laban sa

manga capatid.

3 Nangagsitiguil ng^ sila doong maliabang panahon, na
nagsasalita na may pagcacatiuala sa Panginoon, na nagpa-
patotoo sa salita nang caniyang biyaya, na ipinagcacaloob na*
gauin nang canilang manga camay ang manga tanda at

manga cababalaghan.

4 Datapua,t, nagcahiuabiualay ang caramihan sa ciudad

;

at ang manga iba,i, campi sa manga judio, at ang manga
iba,i, campi sa manga apdstol.

6 At nang gagauin na ang pagdaluhong nang manga gentil,

at nang manga judio naman, na casama ang canilang manga
puno, npang sila,i, hiyain at batuhin,

C ay canilang naalaman, at nangagsitacas sa Listra at Derbe,

manga ciudad nang Licaonia, at sa palibotlibot nang lupaing

yaon,

7 at doo,i, ipinangangaral nila ang evangelio.

8 At may isang tauo na nacaupo sa Listra na hindi

maiquilos ang manga paa, at pilay mnla pa sa tiyan nang
caniyang ina, na cailan ma,i, hindi nacalacad.

9 Naringig nitong magsalita si Pablo, na ng ito,i, titigan,

at maquitang may pananampalataya upang mapagaling,

10 sinabi nang malacas na voces : Magtindig ca nang
matuid. At lumucso at lumacad.

11 At nang maquita nang caramihan ang guinana ni Pablo,

ay nangagsigauan sila, na sinasabi sa uioang licaonica : Ang
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manga dios na nacauangis ng tauo ay nangagsipanaog sa

atin.

12 At tinatanag nilang Jupiter si Bernabd, at Mercurio si

Pablo, sapagca,t, ito ang pangulong taga pagsalita.

13 At ang sacerdote ni Jupiter, na ang caniyang teinplo,i,

nasa tapat nang ciudad, ay nagdala nang manga toro,t,

manga putong* sa manga pintuan, at ibig ni3^ang sa canila,i,

maghaying casama nang caramihan.
14 Datapaa,t, nang maringig ito nang manga apostol na

si Bernabd at si Pablo, ay pinunit ang canilang manga
damit, at nangagsipanacbo sa guitna 'nang caramihan na
nangagsisigao,

»

15 at sinasabi: Manga guinoo ^^baquit ninyo guinagaua
ang mga bagay na ito? Cami,i, manga tauo ring may
manga caramdamang gaya ninyo, at naghaliatid ng mga
^mabuting balita sa inyo, upatig cayo,i, mangagsitalicod sa

mga bagay na itong ualang cabuluhan patungo sa buhay na
Dios, na gumaua nang langit at ng lupa, at nang dagat, at

nang lahat na nasa mga ito

:

16 na nang manga panahon nacaraan itinulot niyang ang
lahat nang manga naci6,i, lumacad sa cam'lang manga saril-

ing daan

;

17 at gayon man ay hindi nagpabayang di magcaroon nanj
sacsi sa caniyang sarili, palibhasa,i, gumaua ng mabuti, at sf

pagbibigay sa inyo nang manga ulang gahng sa langit, at nj

manga panahong sagana, na pinupuno ang inyong mang
puso nang pagcain at nang catuaan.

IS At bahagya na nilang napiguil ang bayan ng mga sali

ang ito sa paggaua ng paghahayin sa canila.

19 Datapua,t, nangagsirating ang manga judfong buh
sa Antioquia at sa Iconio, at ng maudyoc ang caramiha
ay canilang binato si Pablo, at quinaladca^ nila siya sa lab

nang ciudad, at ang isip nila^i, siya,i, pat^y na.

20 Datapua,t, samantalang siya,i, hnilibot nang man
alagad, ay nagtindig siya at pumasoc sa ciudad, at quinal
casa^it umalis na casama si Bernabd at napasa Derbe.

* 0iiiRialdA«
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21 At nang maipangaral na nila ang evangelic sa ciudad na
yaon, at nang maparami na ang manga alagad, ay nangagba-
lic sila sa Listra, at sa Iconio, at sa Antioquia,

22 na pinatitibay nila ang caliilua nang manga alagad, at

canilang inaaquit na manatili sa pananampalataya, at ipina-

quiqidlala na quinacailangang pumasoc tayo sa caharian

nang Dios na magdaan sa maraming capighatian.

23 At nang macapaghalal na sa canila nang manga mata-
feanda sa bana,t, Iglesia, at nang sila,i, macapanalanging
casabay ang manga pag-aayuno, ay sila,i, ipinagtagobilin sa

Panginoong canilang sinampalatayanan.

24 At canilang tinahac ang Pisidia at naparoon sila sa

Pamfilia.

25 At nang masalita na nila ang salita sa Perge, ay nangag-
Bilusong sa Atalia

;

26 At buhat doo,i, lumayag sa Antioqma, na doo,i, ipinag-

tagobilin sila sa biyaya nang Dios tungcol sa gauang canilang

natapos na.

27 At nang sila,i, dumating, at matipoon na ang Iglesia, ay
sinaysay nila ang labat nang bagay na guiuaua nang Dios sa

canila, at cung paanong binucsan nito sa manga gentil ang
isang pintuan nang pananampalataya.

28 At natira roong bindi cacaunting panabon na casama
nang manga alagad.

Salitaan tmigcol sa pagtufulL—Pulong sa Jerusalem

at ang pasiya nito.

A R AT ILANG manga tauo ay nangagsilusong na galing sa

lU Judea at nagtuturo sa manga capatid at sinasabi:

Maliban na bindi cayo mangagtnli ayon sa ugali ni Moisds,

ay hindi cayo maliligtas.

2 At ng magcaroon si Pablo at si Bernabd nang di cacaun-

ting samaan nang loob at paquiquipagtalo sa canila, ay

ipinasiya n§ m§a capatid na mangagsiahon si Pablo,t, si

Bernabd at ang ilan sa canila, sa Jerusalem sa manga apdstol

at sa manga matatanda tnngcol sa salitaang ito.

8 Sila ng^, nang maibatid nang Iglesia sa canilang pagla-
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kcbay, ay canilang tinahac ang Fenicia at Samaria, na
ifciiiataiiyag aiig pagbabalic loob nang manga gentil, at sila,i,

riacapagbibigay nang malaquing catuaan sa lahat nang
manga capatid.

4 At nang Bila,i, dumating sa Jerusalem, ay tinangap sila

nang Iglesia at nang manga apostol at nang manga mata-
tanda, at sinaysay nila ang lahat nang manga bagay na gninana
nang Dios sa canila.

5 Datapua,t, nangagsitindig ang ilan sa secta nang manga
fariseo na nagsipanampalataya, at sinabi : Quinacailangan na
Bila,i, tuliin, at sa canila;i^ ipinagbiling ganapin ang cautusan

Eli Moisds.

6 At nangagcatipon ang manga apostol at ang manga
matatanda, npang pag-usapan ang bagay na ito.

7 At pagcatapos nang mahabang pagtatalo, ay nagtindig si

Pedro, at sinabi sa canila

:

Manga capatid, nalalaman ninyo na mahaba nang panahon
na aco4, hinirang nang Dios sa inyo, npang sa pamamag-itan
nang aquing bibig ay mapaquingan nang manga gentil ang
i^lita nang evangelio, at sila,i, manampalataya.

8 At ang Dios na nacatataho ng puso, ay nagbigay patotoo

sa canila, na sa canila,i, ibinigay ang Espiritu Santo na gaya
naman sa atin

:

9 at siya,i, hindi nagtangui sa atin at sa canila, at lininis sa

pamamag-itan ng*pananampalataya ang canilang manga puso.

10 Ngayon ng^, i baquit ninyo tinutucso ang Dios, na
inyong lalagyan nang pamatoc ang batoc nang manga alagad,

na cahi,t, ang ating manga magulang, cahi,t, tayo man, ay
hindi macadala ?

11 Datapua,t, sumasampalataya tayo na tayo,i, maililigtas

0a pamamag-itan nang biyaya nang Panginoong Jesus, gayon
din naman sila.

12 At hindi timimic ang boong caramihan at canilang

pinaquingan si Bernabd at si Pablo na sinasaysay ang mga
tanda at mga cababalaghan na guinaua nang Dios sa manga
gentil sa pamamag-itan nila.

13 At nang matapos na silang magsalita, ay smnagot si

Santiago at sinabi

:
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Manga capatid, paquingan ninyo aco

:

14 Sinaysay ni Simeon na ang manga gentil Ang naunang
Jinalao nang Dios upang cunin canila ang isang bayang
talaga sa caniyang pangaian.

15 At dito,i, nasasang-ayon ang manga salita nang manga
profeta ayon sa nasusulat

:

16 Pagcatapos ng mga bagay na ito aco,i, babalic.

At mull cong itatayo ang taberndculo ni David na nahapay

;

At muling itatayo co ang caniyang manga casiraan,

At aquing ititindig

:

17 upang hanaping ng natira sa manga tauo ang Pangj-
Doon,

At ang lahat nang manga gentil, na tinatauag sa pama-
mag-itan nang aquing pangaian,

18 Ang sabi nang Panginoon na nagpapaquilala nang manga
bagay na ito, mula nang pasimulaan ang sanglibutan.

19 Daliil dito,i, minamatapat co, na huag nating gambalain
ang manga sa manga gentil ay nagbabalicloob sa Dios

;

20 cungdi sulatan nating sila na sila,i, lumayo sa manga
icahahaua sa manga anito, at sa paquiquiapid at sa hayop na
binigti, at sa dugo.

21 Sapagca,t, si Moisds bubat sa unang panahon, ay may-
roon sa baua,t, ciudad na nangangaral timgcol sa caniya, na
Biya,i, binabasa sa manga sinagoga sa baua,t, sabado.

22 Nang magcagayOji, minagaling nang manga apdstol at

nang manga matatanda sampuo nang boong Iglesia, na bu-

mirang sa canilang magcacasama, at sila,i, utusan sa Antio-

quia na casama si Pablo at si Bernabd : si Judas na tinatauag

na Barsabas, at si Silas, manga lalaquing guinoo sa manga
capatid

;

23 at sumulat ng gayon sa pamamag-itan nila :—Ang ma-
nga apostol at ang manga matatandang capatid ; sa manga
capatid na nasa manga gentil, sa Antioqufa, at sa Siria, at sa

Silicia, bumabati cami

:

24 Sapagca,t, aming nabalitaan na ang ilang sa ami,i, lu-

mabas ay cayo,i, binagabag nang manga salita, at isinisinsay

ang inyong manga calulua na sa canila,i, hindi cami nag-utoa

ng ano man

;
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25 minagaling namin, ng mapagcaisahan na, na humirang
nang manga lalaqui, at utusan sila sa inyo, sampiio iiang

aming manga minamahal na si Bernabd at si Pablo,

20 manga tanong isinapanganib ang canilang manga bnbay
alang-alang sa pangalan nang ating Panginoong Jesu-Cristo.

27 Inutusan ng^ namin si Judas at si Silas, na mangagsa-
saysay din naman sila sa inyo sa salita ng bagay ring ito

:

28 Sapagca,t, minagaling nang Espiritu Santo at namin,
na buag cayong atangan nang lalong malaquing pasan, mali-

ban na sa manga bagay na ito na quinacailangan

:

29 Na cayo ay lumayo sa manga bagay na inibayin sa

manga anito, at sa dugo, at sa manga hayop na binigti, at sa

paquiquiapid ; sa manga bagay na ito, cung cayo,i, mangag-
ingat, ay icabubnti nmyo. Ingatan cayo nang Dios.

30 Nang sila ng^,i, mantusan na, ay nangagsilusong sa

Antioquia, at nang matipon na nila ang caramihan, ay cani-

lang ibinigay ang sulat.

31 At nang canilang mabasa na, ay pauang nangatna dahil

6a pagcaalio.

82 At inalio ni Judas at ni Silas na manga profeta rin

naman, sa maraming salita, ang manga capatid, at sila,i,

pinapagtibay.

33 At nang macatira roong ilang panahori, ay sila,i, paya-
pang itinungo nang manga capatid, sa pagparoon sa manga
nag-utos sa canila.

34 Datapua,t, minagaling ni Silas ang matira roon.

85 Datapua,t, nangatira si Pablo at si Bernab^ sa Antioqufa
na itinuturo at ipinangangaral ang salita nang Panginoon, na
oasama naman nang ibang marami.

Paghihiualay ni Pablo at ni Be7'nabi,

36 At nang macaraan ang ilang arao, ay sinabi ni Pablo
cay Bernabd : Pagbalican natin ngayon at dalauin ang manga
capatid sa labat nang manga ciudad na ating pinagtanyagan
ng salita nang Panginoon, at tingnan natin cung ano ang
lagay nila.

37 At ibig ni Bernabd na canilang isama najnan si Juan na
tinataua^: na Mdrcos.
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88 Datapua,t, hindi minamagaling ni Pablo na isama nila

ang humiualay sa canila inula sa Pamfilia, at hindi sumama
sa canila sa pagpapagod.

39 At nagcaroon ng malaquing pagtatalo, ano pa,t, sila,i,

naghiuaiay ; at isinama ni Bernabd si Marcosj at lumayag na
patungo sa Chipre

;

40 datapua,t, hinirang ni Pablo si Silas at ynmao, na ipinag-

tagobilin nang manga capatid sa biyaya nang Panginoon.
41 At tinahac ang Siria at ang Cilicia na pinapagtitibay

ang manga Iglesia.

AD AT NAPAEOON naman sa Derbe at sa Listra : at

lU narito, naroroon ang isang alagad na nagngtingalang
Timoteo, anac nang isang jndiang sumasampalataya, data-

pua,t, griego ang caniyang ama.
2 Ito,i, may mabuting catunayan nang manga capatid na

aasa Listra at nasa Iconio.

3 Inibig ni Pablo na sumama ito sa caniya ; at caniyang
quinuha at tinuli dahil sa manga judio na nasa manga lugar

ua yaon ; sapagca,t, nalalaman nang lahat na griego ang
saniyang ama.

4 At sa canilang pagdaraan sa manga ciudad, ay ibinibigay

sa canila ang mga utos na itinalatag nang manga apdstol at

nang manga matatanda sa Jerusalem, upang canilang tuparin.

5 Caya ng^, ang manga Iglesia,i, tumitibay sa pananam-
palataya, at nararagdagan ang dami arao arao.

G At canilang tinahac ang lupain ng Frigia at nang Galacia,

ng pagbaualan nang Espiritu Santo na saysayin ang salita sa

Asia

;

7 at nang sila,i, dumating sa tapat nang Misia, ay nangag-
acalang pumasoc sa Bithinia; at hindi sila tinulutan nang
Espirifcu ni Jesus

;

8 at pagcaraan nila sa Misia, ay nangagsilusong sa Troas.

Angpangarap saTroas.—Si Pabloyi, lumipat sa Macedonia at
nangaral sa Filipos,—Si Lidia ang hahayeng mang-

huhula; ang catiuala sa hilangoan sa Filipos,

9 At napaquita ang isang pangarap cay Pablo, pagcagabi

:

May isang lalaquing taga Macedonia, na nacatayo at nama-
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manhic sa caniya at sinasabi : Lmnipat ca se^ Macedonia, at

tulungan mo cami.

10 At pagcaquita niya sa pangarap pagdaca,i, pinagaicapaD

naming pumaroon sa Macedonia, na pinaglxDhulo naming
cami,i, tinauag* nang Dios npang sa canila,i, ipangaral ang
evangelio.

11 Pagtulac ng^ sa Troas, ay tinumpa namin ang Samo-
tracia, at quinabucasa,i, ang Neapolis

;

12 at mula doo,i, ang Filipos na ciudad nang Macedonia,
ang una sa lalauigan, lupang sacop nang Boina. At natira

earning ilang arao sa cindad na yaon.

13 At ng arao nang sabado ay lumabas cami sa labas nang
pintuan sa tabi ng ilog, na doo,i, sinasapantaha naming may
mapapanalanginan ; at cami,i, nanpo, at naqniquipagsalitaan

sa manga babayeng nangagsiparoon.

14 At isang babaye na nagngangalang Lidia, taga ciudad

nang Tiatira, na nangangalacal nang damit na purpura, na
Bumasamba sa Dios, ay naquiquinig sa amin, at l3inucsan

nang Panginoon ang caniyang puso upang dinguin ang manga
bagay na sinasabi ni Pablo.

15 At nang siya,i, mabinyagan na, at ang caniyang manga
casambabay, ay namanhic sa amin, at sinabi: Cuug inyong
inaacalang aco,i, tapat sa Panginoon, pumasoc cayo sa aquing
bahay, at tumira cayo roon. At cami,i, pinilit niya.

16 At nangyari na nang cami,i, pumaparoon sa panana-
langinan, ay sinalubong cami nang isang dalagang may
espiritu ng panghuhula, na nagdadala ng maraming paquin-

abang sa caniyang manga panginoon, sa panghuhula.

17 Sumusunod ito cay Pablo at sa amin, at nagsisisigao na
sinasabi: Manga alipin nang mataas na Dios ang manga
tauong ito, na nagtatanyag sa inyo ng daan nang pag-
caligtas.

18 At mahabang arao na guinagaua niya ito; datapua,t

palibhasaj, minasamang totoo ni Pablo, ay lumingon at sinabi

sa espiritu : Ipinag-uutos co sa iyo, sa pangalan ni Jesu-Cristo,

na lumabas ca sa caniya. At sa oras ding yao,i, umalis.

19 Datapua,t, nang maquita nang caniyang manga pangi-

noon na umalis ang inaasahan nang canilang capaquina-
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bangan, ay hinnli iiila si Pablo at si Silas, at canilahg quina-
ladcad sa plaza, sa harap nang manga puno

;

20 at ng sila,i, maiharap sa manga hncom ay sinabi-: Aug
manga lalaqning ito, na manga judic, ay gniniignlong totoo

ang ating ciudad,

21 at nangagtiituro nang manga caugaliang Hindi matuid
na tangapin, 6 gauin, naming manga taga Eoma.

22 At nagsitindig ang caramihan laban sa canila : at pinanit
nang manga hucom ang canilang manga damit, at ipinapalo

sila nang manga tungcod.

23 At nang sila,i, mapalo nang marami, ay sila,i, ipinasoc

sa bilangoan, at ipinagbilin sa catiuala na sila.i, ingatang
totoo

:

24 na ng tangapin nifco ang gayong bilin, ay ipinasoc sila

sa calooblooban nang bilangoan ; at hinigpit ang canilang

manga paa sa pangao.

25 Dataptia,t, nang may hating gabi na si Pablo,t, si Silas

ay nananalangin at umaauit sa Dios, at sila,i, pinaquiqningan
nang manga bilango

;

26 at caguinsaguinsaj, lumindol nang malacas, ano pa,t,

nangagsinga ang manga haligui nang bilangoan ; at pagdaca,i,

nangabuGsan ang lahat nang manga pintnan, at nacalag ang
manga gapos sa lahat.

27 At nang magbalicuas sa pagcatulog ang catiuala at

maqnitang bucas ang manga pintuan nang bilangoan, ay
binnnot ang caniyang tabac at talagang magpapacamatay,
palibhasa,!, ang isip niya,i, tumacas ang manga bilango.

28 Datapua,t, sumigao si Pablo nang malacas na voces, at

sinabi : Huag mong sactan ang iyong sarili, sapagca,t, narito

caming lahat.

29 Humingi siya nang manga ilao, at tumacbo sa loob, at

nanginginig sa tacot, at nagpatirapa sa harapan ni Pablo at

ni Silas,

30 at sila,i, inilabas, at sinabi : Manga guinoo ^ ano ang
quinacailangan cong gauin upang aco,i, mailigtas ?

31 At canilang sinabi : Manampalataya ca sa Panginooiig

Jesus, at maliligtas ca, icao, at ang iyong bahay.
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32 At sa caniya,!, canilang sinaysay ang salita nang
Panginoon, at sa lahat nang manga sumasacaniyang bahay.

33 At sila,i, caniyang quinuha nang oras ding yaon nang
gabi, at hinngasan ang canilang manga latay ; at pagdaca,i,

siya,i, bininyagan at ang lahat niyang manga casambahay.

34 At sila,i, caniyang dinala sa itaas nang caniyang bahay,

at hinayinan sila : at nagalac na mainam siya sampuo nang
boong caniyang bahay na sumampalataya sa Dios.

35 Datapua,t, nang arao na ay nag-utos ang manga hucom
sa manga alguacil, at sinabi: Pabayaan mong umalis ang

manga tauong yaon.

36 At ipinagbigay alam nang catiuala ang manga sabing

ito cay Pablo, at sinabi : Ipinag-utos nang manga hucom na
cayo,i, paualan : nfayon ngh, umalis cayo, at yumao cayong

payapa.

37 Datapua,t, sinabi sa canila ni Pablo : Pinalo nila sa

hayag cami, na hindi pinaghatulan, baga ma.ty camiyi, manga
taga Koma, at cami,i, ibinilango ;

^at ngayo,i, lihim na
cami,i, pinauaualan ? Tunay na hindi mangyayari, cungdi

sila rin ang pumarito at cami,i, palabasin.

38 At sinabi nang manga alguacil ang manga salitang ito si

manga hucom : at ito,i, nangatacot nang maringig na sila,i»

manga taga Eoma

;

39 at nangagsiparoon at sila,i, pinamanhican, afe ng sila,i,

macuha ay ipinamanhic sa canila na mangagsilabas sa

ciudad.

40 At sila,i, nangagsilabas sa bilangoan, at pumasoc sa

bahay ni Lidia, at nang maquita nila ang manga capatid, ay

canilang inalio, at sila.i, umalis.

Si Pablo sa TesalSnica at sa Berea.

A fj AT PAGCABAAN nila sa Amfipoiis at sa Apolonia, ay
1 1 nangagsirating sila sa Tesalonica, na quinalalagyan nang
isang sinagoga nang manga judio

:

2 at si Pablo, ayon sa ugali niya ay pumasoc doon, at sa

tatlong sabado,i, nangatuiran sa canila ayon sa manga
Casulatan,
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8 na binubucsan at sinasaysay na quinacailangang si Cristo,i,

maghirap at muling magbangon sa manga patay ; at itong si

Jesiis (ang sabi niya), na aquing ibinabalita sa inyo, ay
siyang Gristo.

4 At nahicayat ang ilan sa canila, at naquicampi cay

Pablo at cay Silas, at gayon din ang lubhang maraming
manga banal na griego, at hindi cacaunting manga babayeng
guinoo.

5 Datapua,t, ang manga judio, sa udyoc nang inguit ay

nangagsama nang ilang manga tauong masasama sa manga
ualang gaua, at nagtipon nang caramihang tauo, at canilang

guinnlo ang ciudad, at linnsob ang bahay ni Jason, at pinag-

sisicapan nilang sila,i, iharap sa bayan.

6 At nang hindi sila masumpungan, ay canilang quinaladcad

si Jason at ang ilang manga capatid, sa harap nang manga
puno nang ciudad, at nangagsisisigao : Itong manga nangu-

gulo sa sanglibutan, ay nangagsiparito rin naman

;

7 at tinangap sila ni Jason, at ang laliat nang ito,i, guma-
gaua laban sa manga utos nang Cdsar, sa sinasabi na may
ibang bari, si Jesiis.

8 At canilang guinulo ang caramiban at ang manga puno
sa ciudad pagcaringig nang manga bagay na ito.

9 At nang matangap na nila ang patinga cay Jasdn at sa

manga iba, ay sila,i, pinaualan.

10 At pagdaca,i, pinaparoon pagcagabi ng manga capatid si

Pablo at si Silas, sa Berea, na nang sila,i, dumating doon ay

nangagsipasoc sa sinagoga nang manga judio.

11 At mababait ito cay sa manga taga Tesaldnica, sapagca,t,

tinangap nila ang aral nang boong pagsisicap, at canilang

pinagsisiyasat sa arao arao ang manga Casulatan cung gayon
ng^ ang manga bagay na ito.

12 Caya nga marami sa canila,i, ang sumampalataya ; sa

manga babayeng griego namang manga anac-mahal, at hindi

cacaunting manga lalaqui.

13 Datapua,t, nang maunaua nang manga judiong taga

Tesaldnica, na sa Berea naman ay itinanyag ni Pablo ang

saUta nang Dios, ay naugagsiparoon naman at guinulo at

binagabag ang caramihan.
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14 At nang magcagayo,i, pagdaca,i, pinaalis nang manga
capatid si Pablo, upang tumnngo bangang sa dagat, at natira

pa roon si Silas at si Timoteo.

15 Datapna^t, ang manga naghahatid cay Pablo ay dinala

siya hangang sa Atenas ; at nang matangap na ang pautos

cay Silas a^t cay Timoteo, na totoong magmadali silang

pumaroon sa caniya, ay nangagsialis.

Si Fahlo sa Atenas ; ang caniyang sinalita sa AreopagoJ^

16 At samantalang sila,i, hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay
napoot ang caniyang espiritu sa caniyang sarili, sa pagcamasid
niya sa ciudad na puno ng mga anito.

17 Nangangatuiran nga siya sa sinagoga sa manga judio at

sa manga tauong banal, at sa arao-arao sa plaza sa manga
pumaparoon sa caniya.

18 At ilan namang manga fildsofo sa manga epiciireo at sa

manga estdico, ay naquiquipagtalo sa caniya ; at sinasabi

nang manga iba : ^ Anong ibig sabihin nang mapagsalinga-
tang ito ? At ang manga iba : Anaqui,i, tagapagbalita nang
manga ibang dios, sapagca,t, ipinangangaral niya si Jesiis at

ang pagcabubay na mag-uli.

19 At siya,i, tinangnan, at siya,i, dinala nila sa Aredpago,

at sinabi : ^ Mangyayari bagang maalaman namin cung ano
itong bagong aral na sinasalita mo ?

20 Sapagca,t, ipinapasoc mo sa aming manga tainga ang
manga bagong bagay : ibig nga naming maalaman cnng ano
ang cahulugan nito.

21 (Sapagca,t, ang lahat nang manga taga Atenas at ang
manga taga ibang bayang doo,i, nananahan, ay ualang ibang
pinangaiigasiuaan cnngdi ang magsalita d ang maquinig sa

bagay na bago).

22 At tumindig si Pablo sa guitna nang Areopago, at sinabi

:

Cayong mga lalaqning taga Atenas, sa lahat nang bagay ay
naquiquita cong cayo,i, mapamahiin ng caunti.

23 Sapagca,t, sa aquing pagdaraan, at sa pagmamasid nang
manga bagay na inyong sinasamba, ay nasmnptingan co

"~
* A Qg cataastaasang catipunan nang una sa Atenas,
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naman ang isang altar, na may snlat na ganito : Sa Dios na
HINDI NAQUiQUiLALA. Yaon ngaiig inyong sinasamba na
hindi ninyo naqxiiquilala, ito ang sa inyo,i, sinasaysay co.

24 Ang Dios na gumaua nang sanglibutan at nang lahat

nang manga bagay na naroroon, ito palibhasa,i, Panginoon
nang langit at nang lapa, ay hindi tumatahan sa manga
templong gninatia nang manga camay,

25 at bindi rin pinaglilingcuran nang manga camay nang
manga tauo, na tila baga siya,i, nagcacailangan nang ano
mang bagay, palibhasa,i, siya rin ang nagbibigay sa lahat

nang buhay at nang hininga, at nang lahat nang manga
bagay

;

26 at mula sa isa gninaua niya ang lahat ng nacfon nang
manga tauo upang mangagsipanahan sa boong balat nang
lupa, na itinaning ang canilang talagang capanahonan, at

ang manga hanganan nang tahanan nila

;

27 upang canilang hanapin ang Dios cung sacali,t, mahihi-
cap nila siya, at siya,i, masumpnngan, baga man hindi siya

malayo sa baua,t, isa sa atin

:

28 sapagca,t, sa caniya,i, tayo,i, nabubuhay, at cumiquilos,

at nasa caniya ang ating pagcatauo, na gaya naman nang
sinabi nang ilan sa inyong sariling manga manunula : sapag-

ca,t, tayo nama,i, sa caniyang lahi.

29 Yayamang tayo nga,i, lahi nang Dios, ay hindi marapat
na ating isiping ang pagca Dios ay catulad nang guinto d

nang pilac, d nang bato, na guinauang larauan nang caru-

nungan at catalinoan nang tauo.

80 Ang manga panahon nang cahangalan, ay pinalipas ng
Dios ; datapua,t, ngayo,i, ipinag-uutos niya sa manga tauo na
mangagsisi silang lahat sa lahat nang lugar

;

31 sapagca,t, siya,i, nagtacda nang isang arao, na caniyang
ipaghuhucom sa sanglibutan ayon sa catuiran, sa pamamag-
itan nang lalaquing caniyang itinaning, na ito,i, pinatunayan
sa lahat, ng si J"es49 ay ibangon niya sa manga patay.

32 At nang canilang maringig ang tungcol sa pagcabuhay
na mag-uli nang manga patay, ay tinuya siya ng iba : data-

pna.t, sinasabi nang manga iba: Paquiquingan ca naming
mull tungcol dito.
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8S Sa gayo,i, nmalis si Pablo sa guitna nila.

34 Datapua,t, cutnampi sa caniya,t, sumampalataya ang
ilan ; at sa canila,i, isa si Dionisio na Areopagnita, at isang
babayeng nagngangalang Ddmaris, at manga iba pang casama
iiila.

Si Pablo sa Corinto, pagcatapos ay sa Efeso ; ang cani'

yang paghahalic sa Jerusalem,

AQ PAGCATAPOS NANG manga bagay na ito,i, umalia
10 siya sa Atenas at napasa Corinto.

2 At caniyang nasumpungan ang isang judio na ang ngala,i,

Aqufla, tubo sa Ponto, na hindi pa nalalaong nangagaling sa

Italia, na casama si Priscila na caniyang asaua (sapagca,t,

ipinag-utos ni Claudio na ang labat nang manga judio,i,

mangagsialis sa Eoma), at siya,i, lumapit sa canila

;

3 at sapagca,t, ang hanapbuhay nila,i, gaya rin nang caniya,

ay naquipanuluyan sa canila, at sila,i, gumagaua; sapagca,t,

ang hanapbuhay nila,i, mangagaua nang dampang-buhat-
buhat.

4 At siya,i, nangangatuiran tuing sabado sa sinagoga, at

hinihicayat ang manga judio,t, ang manga griego.

6 Datapua,t, nang lumusong na galing sa Macedonia si Silas

at si Timoteo, si Pablo, ay napilitan sa pamamag-itan ng
salita, at sinasacsihan sa manga judio, na si Jesiis ay siyang
Cristo.

a At ng sila,i, tumututol at nagtutungayao, ipinagpag ni
Pablo ang caniyang manga damit at sa canila,i, sinabi:

Mahulog ang inyong dugo sa inyong sariling mga ulo ; aco,i,

malinis ; buhat ngayo,i, paparoon aco sa manga gentil.

7 At siya,i, mnalis doon at pumasoc sa bahay nang isang
nagngangalang Tito Justo, isang sumasamba sa Dios, at ang
bahay niya,i, nasa siping nang sinagoga.

8 At si Crispo, na puno nang sinagoga, ay nanampalataya
sa Panginoon, sampuo nang lahat nang casambahay niya; at
marami sa manga taga Corinto ang sa paqniquinig ay suma-
i^mpalataya at panang bininyagan.

9 At sinabi nang Panginoon cay Pablo nang gabi sa
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pangarap : Hiiag cang matacot, cungdi magsalita ca, at hiiag

cang tumahiroic

;

10 sapagca,t, aco,i, snmasaiyo, at sino ma,i, hindi ca mada-
daluhong upang icao,i, sactan, sapagca,t, macapal ang aquing

bayan sa ciudad na ito.

11 At siya,i, natira 7'007ig isang taon at anim na buan, na
itunuturo sa canila ang salita nang Dios.

12 Datapua,t, nang si Gallon ay proconsul nang Acaya,

nangagcaisa ang manga judio na pag-usiguin si Pablo, at siya,i,

dinala sa harap nang hucuman,
13 afc sinabi : Hinihicayat nito ang manga tauo na mangag-

sisamba sa Dios laban sa cautusan.

14 Dataptia,t, nang bubucsan na ni Pablo ang bibig, ay

sinabi ni Galidn sa manga judio : Cung ito,i, tunay na ano

mang ganang laban sa catuiran, d isang mabigat na casalanan,

oh manga judio, catuirang tiisin co cayo :

15 datapua,t, cung may manga pagtatalo tungcol sa mga
salita at manga pangalan at sa inyong sariling cautusan,

cayo na ang bahala sa inyo ; aayao acong maguing hucom sa

manga bagay na ito,

IG At sila,i, pinalayas niya sa hucuman,

17 At hinauacan nang lahat si Sostenes, pun6 nang sinagoga,

at siya,i, hinahampas nila sa harap nang hucuman. At hindi

man lamang iniino ni Galidn ang bagay na ito.

18 At pagcatapos na tumiguil pa roon si Pablong mahabang
arao, ay nagpaalam sa manga capatid, at buhat doo,i, lumayag
na patungo sa Siria, na casama niya si Priscila at si Aquila

;

na inahit niya ang caniyang buhoc sa Cenchrea, sapagca,t,

siya,i, may panata.

19 At sila,i, dumating sa itfeso at sila,i, iniuan niya doon

;

datapua,t, pumasoc siya sa sinagoga, at nangatuiran sa manga
judio;

so at nang sa caniya,i, ipamanhic nila, na siya,i, matiratig

ilang panahon, ay hindi siya pumayag,

21 cungdi nagpaalam sa canila, at sinabi : Babalio uli aco

m inyo, cung loob nang Dios, at siya,i, tumnlao buhat sa

Mem.
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22 At paglunsad niya sa Cesarea, ay umahon at bumati sa

Iglesia, at nanaog sa Antioqiifa.

23 At nang macatignil iia siya roong sandaling panalion, ay
umalis at linacad iia sunodsunod ang lalauigan nang Galacia,

at nang Frigia, na pinapagtitibay ang lahat nang manga
alagad.

Si Apolos sa Efeso at sa Corinto.

24 At dumating sa Efeso ang isang judio na nagngangalang
Apolos, tubo sa Alejandria, tauong marunoiig at macapang-
yarihan sa pagsasaysay nang manga Casulatan.

25 Ang tanong ito,i, tinuruan sa daan nang Panginoon, at

palibhasa,i, may maalab na espiritu, ay sinasalita niya at

itinutnro na may ingat ang manga bagay na ucol cay Jesus,

ngunijt, ang pagbibinyag lamang ni Juan ang caniyang nala-

laman.

26 At siya,i, nagpasimulang nagsalita na may tapang sa

sinagoga ; datapua,t, nang siya,i, maringig ni Priscila at ni

Aquila, ay siya,i, canilang isinama, at isinasaysay na lalong

maiingat sa caniya ang daan nang Dios.

27 At ng ibig niyang lumipat sa Acaya, ay pinalacas ang
caniyang loob nang manga capatid, at sila,i, sumulat sa manga
alagad na siya,i, canilang tangapin. At nang siya,i, dumating
do(m», ay lubos na tumulong siya sa mga sa pamamag-itan ng
biyaya ay nangagsisampalataya,

28 Bapagca,t, hayag na tinalo niya na may capangyarihan
ang manga judio, na ipinaliliuanag sa pamamagitan nang
manga Casulatan, na si Jesus ay Cristo.

Icatlong paglalachay sa pangangaral ni Pablo,—Sinaysay

ang Evangelio sa Efeso,—Gaguluhang na/ngyari

sa udyoc ni Demetrio,

Afi AT NANGYAEI na samantalang si Apolos ay nasa
Iv Corinto, si Pablo, nang matahac na niya ang manga
lupaing matataas, ay napasa Efeso, at nasumpungan ang ilang

manga alagad,

2 at sa canila,i, sinabi niya :
f,
Tinangap baga ninyo ang

Espiritu Santo nang cayo,i, manampalataya ? At sinabi niya

:
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Hindi, hindi man lamang naringig naming may Espiritu
Santo.

3 At sinabi niya : ^ Cung gayo,i, sa ano cayo biniuyagan ?

At sinabi nila : Ba binyag ni Juan.
4 At sinabi ni Pablo : Nagbinyag si Juan nang binyag

nang pagsisisi, na sinabi sa bayan na sila,i, sumampalataya sa
darating sa hulihan niya, sa macatuid baga,i, cay Jestis.

5 At nang canilang maringig ito, ay sila,i, napabinyag sa
pangalan nang Panginoon Jesus.

6 At nang maipatong na ni Pablo sa canila ang caniyang
manga camay, ay nanaog sa canila ang Espiritu Santo, at
sila,i, nagsasalita nang iha,ty ibang uica at nanghuhula.

7 At silang lahat ay may manga labingdalauang tauo.

8 At siya,i, pumapasoc sa sinagoga at nagsasalita na may
tapang sa loob ng tatlong buan, na nangangatuiran at nang-
hihicayat sa manga bagay na nauucol sa caharian nang Dios.

9 Datapua,t, sapagca,t, may ilang nangagmamatigas at

suail na pinagsasalitan ng masama ang Daan sa harapan
nang caramihan, ay siya,i, umalis sa canila, at inihiualay ang
manga alagad, at nangangatuiran arao-arao sa escuela ni

Tyranno.
10 At ito,i, tumagal sa loob nang dalauang taon, ano pa,t,

ang lahat nang manga nananahan sa Asia, manga judio, at

gayon din ang manga griego, ay nacaringig ng aral nang
Panginoon.

11 At gumagaua ang Dios nang manga tanging bimala sa

pamamag-itan nang manga camay ni Pablo

:

12 ano pa,t, ang manga panyo d manga tapi na naparaiti
sa caniyang cataua,i, dinadala sa manga may saquit, at umalis
sa canila ang mga saqm't, at nangagsisialis sa canila ang
manga masasamang espiritu.

13 Datapua,t, ilan sa manga judid na naggagala* na nagpa-
palayas ng demonic ay nangahas na tauaguin ang pangalan
nang Panginoong Jesus sa manga may masasamang espiritu,

na sinabi : Ipinag-uutos co sa inyo sa pamamag-itan ni Jestis,

niyaong ipinangangaral ni Pablo.

* Exoroifta.
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14 At may manga gumagaua nito na pitong anac na lalaqui

nang isang judfo, ni Sceva isang puno ng manga sacerdote.

15 At sinagot sila nang masamang espiritiu, at sinabi:

Naquiquilala co si Jesus, at naquiquilala co si Pablo ; data-

pua,t, {^ cayo baga,i, sino-sino ?

16 At ang tauo na quinaroroonan nang masamang espiritu

ay lumucso sa canila, at sila,i, caniyang sinupil at naraig sila,

ano pa,t, nangagsitacas sila sa bahay na yaong hnbad at may
manga sugat.

17 At nahayag ito, sa lahat, sa manga judio at gayon din

sa manga griego, na nananahan sa Efeso ; at dinatnan silang

lahat ng tacot, at pinanunlacan ang pangalan nang Pangi-
noong Jesus.

18 Marami naman sa manga snmampalataya, ang nagsidat-

ing, na sinasaysay, at ipinahahayag ang canilang manga
gatia.

19 At hindi cacaunti roon sa manga gnmamit nang manga
pangagauay ay tinipon ang canilang manga libro, at sinunog

sa harap nang lahat ; at binilang ang halaga nang manga
lihro7%g yaon at naquitang may limampuong libong salaping

pilac.

20 Sa gayo,i, luraalaganap na totoo at nagtatagtimpay ang
salita nang Panginoon.

21 At pagcatapos ng manga bagay na ito, inacala ni Pablo
sa espiritu na pumaroon sa Jerusalem, pagcatapos na matahac
niya ang Macedonia at ang Acaya, at sinabi : Pagcatapos na
aco,i, macaparoon, ay quinacailangang maquita co naman
ang Eoma.

22 At nang mautusan na niya sa Macedonia ang dalaua sa

manga naglilingcod sa caniya, si Timoteo at si Erasto, siya,i,

natirang ilang panahon sa Asia.

23 At nang panahong yao,i, may nangyaring hindi mumun-
ting caguluhan tungcol sa Daan.

24 Sapagca,t, ang isang tauo na nagngangalang Demetrio,
panday pilac, na gumagaua nang maliliit na simbahang pilac

ni Diana, ay nagbibigay nang hindi cacaunting calacal sa

manga panday;
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25 sila,i, caniyang tinipon sampuo nang manga mangagaua
sa manga gayong gaua, at sinabi : Manga guinoo, talastas

ninyo na sa hanap-buhay na ito,i, yumayaman tayo

;

20 at naqniquita ninyo at nariringig na hindi lamang
Ba jfifeso cungdi halos sa boong Asia ay naaquit ng^Pablong
ito, at inihiualay ang maraming tano, at sinasabi, na hindi rao

manga dios ang manga gtiinagaua nang manga camay

:

27 at bindi lamang may panganib na maualang catuturan

ang hanap-buhay naiin, cungdi naman mauaualang halaga

ang templo nang daquilang diosa Diana, at hangang sa

raalugso ang cadaquilaan niyaong sinasamba nang boong Asia

at nang sanglibutan.

28 At nang maringig nila ito,i, nangapuno sila nang galit,

at nai^agsigauan, na sinabi : ] Daquila ang Diana nang manga
taga Efeso

!

29 At napuno nang caguluhan ang ciudad, at sila,i, nangag-
caisang linusob ang teatro, na sinungaban si Gayo at si

Aristarco, xxianga taga Macedonia, manga casama sa paglalac-

bay ni Pablo.

30 At ng ibig ni Pablong pumasoc sa quinaroroonan n§
bayan, ay hindi siya tinulufcan nang manga alagad.

31 At ang ilan din naraan sa manga puno sa Asia, na
caniyang manga caibigan, ay nangagpautos sa caniya, at

siya,i, pinaquiusapang huag siyang pumaroon sa teatro.

32 Ang iba nga,i, sumisigao nang isang bagay, at ang iba,i,

iba : sapagca,t, ang pulong ay nasa caguluhan ; at ang
caramiha,i, hindi nalalaman cung baquit sila,i, nagcatipon.

33 At canilang dinala si Alejandro sa caramihan, na siya,i,

itinutulac nang manga judio. At iquinaiiay ang camay ni

Alejandro, at ibig mangatuiran sa bayan.

84 Datapua,t, nang maalaman nilang siya.i, judio, ang lahat

ay nangagcaisang nagsigauan sa loob nang halos may
dalauang oras : Daquila ang Diana nang manga taga Efeso.

35 At nang mapayapa na nang secretario ang caramihan, ay

sinabi : Manga taga Meso,
l,
sino baga sa manga tauo ang hindi

nacacaalam na ang ciudad nang manga taga EfesQ ay taga

pag-ingat nang templo nang daquilang Diana, at nang lara-

uang nahulog mula cay Jtipiter V
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36 Yayamang hindi ng^ maitatangui ang manga bagay na
ito, ay dapat cayong tumahimic at hnag gumaua nanp[ ano
mang hindi pinaglilining.

37 Sapagca,t, dinala ninyo rito ang manga tauong ito, na
hindi mQ,nga manloloob sa manga templo, at hindi Inmalait

sa ating diosa.

38 Cung si Demetrio ng^ at ang manga panday na casama
niya, ay mayroong ano mang sumbong laban sa canino man,
ay bucas ang manga hucnman, at may manga proconsul;
mangagsumbungan ang isa,t, isa.

39 Datapua,t, cung may pinag-uusig cayo na ano pa mang
ibang bagay, ay mahahatulan sa marapat na pulong.

40 Sapagca,t, totoong nanganganib tayo na isumbong
tungcol sa pagcacagulo sa arao na ito, nang ualang ano man
cadahilanan, at tungcol dito ay hindi tayo macapagbibigay
sulit tungcol sa pagcacatipong ito.

41 At nang siya,i, macapagsalitang gayon ay pinaalis niya
ang capulungan.

Muling dinalao ni Pablo ang Macedonia at ang Grecia;

pagcatapos ay napasa Asia,

OA AT PAGCATAPOS na tumiguil ang caguluhan, ng
u\J maipatauag na ni Pablo ang manga alagad, at sila,i,

mapangaralan na, ay nagpaalam sa canila, at umalis upanf
pnmaroon sa Macedonia.

2 At nang malibot na niya ang manga lupaing yaon, at

mabigyan na sila ng maraming aral, ay siya,i, napasa Grecia.

3 At nang matapos na siyang macatira roong tatlong

buan, at mapabacayan siya nang manga jndio, nang siya,i,

lalayag na sa Siria ay minagaling niya ang bumalic na
magdaan sa dacong Macedonia.

4 At siya,i, sinamahan hangang sa Asia ni Sopatro, na taga
Berea, anac ni Pirro ; at ni Aristarco, at ni Segundo, na mga
taga Tesalonica ; at ni Gayo na taga Derbe, at ni Timoteo

;

at ng manga taga Asia na si Tiquico at si Trdfimo.

5 I)atapua,t, nangauna ang mga ito, at nangagbantay sa
amin, sa Troas.
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6 At camiji, tiimiilac sa Filipos pagcaraaii nang manga
caaraoan nang manga tinapay na ualang levadura, at dumat-
ing cami sa canila sa Troas sa loob ng limang arao, at doo,i,

tumiguil earning pitong arao.

7 At nang unang arao nang sanglingo, nang cami,i, nag-

cacapisan npang batiin ang tinapay, si Pablo, na aalis sa

quinabucasan, ay sila,i, inaaralan, at tumagal ang caniyang
pananalita bangang sa bating gabi.

8 At may maraming manga ilao sa itaas nang cababayang
pinagcacatipunan namin.

9 At isang binata na tinatanag na Eiitiko, ay nauupo sa

dumngauan, na siya,i, mahimbing na nacatulog, at saman-
talang si Pablo,i, nagsasalaysay nang mahaba, dala nang
pagtutnca ay nahulog bubat sa icatlong patong nang hahay
at siyaj, binubat na patay.

10 At nanaog si Pablo, at dumapa sa ibabao niya, at siya,i,

niyacap, at sinabi: Huag cayong magcagnlo, sapagca,t,

smnasacaniya ang caniyang buhay.

11 At nang siya,i, macapanbic na at mabati na ang tinapay,

at macacain na, at macapagsalita sa canila nang mababa,
bangang sa sumicat ang arao, siya,i, umalis.

12 At canilang dinalang buhay ang binata, at hindi cacaunti

ang canilang pagcaalio.

13 Datapua,t, nauna cami sa daong, at tumulac cami sa

Asson, at doon namin inaacalang ilnlulan si Pablo ; sapag-

ca,t, gayon ang caniyang ipinasiya at siya,i, may acalang

maglacad.

14 At nang salubongin niya cami sa Assdn, siya,i, ilinulan

namin, at naparoon cami sa Mitilene.

15 At pagtnlac namin doon, ay dumating cami quinabucasan

sa tapat nang Chio, at nang sumunod na arao ay dumoong
cami sa Samo : at nang macapagpahinga na cami sa Trogilio,

dumating cami quinabucasan sa Mileto.

16 Sapagca,t, ipinasiya ni Pablo na lagpasan ang Efeso,

upang huag na siyang mabalam sa Asia ; sapagca,t, siya,i,

nagdadalidali upang mapasa Jerusalem sa arao nang Pente-

costds, sacali,t, mangyayari sa caniya.
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Pananalita ni Pablo sa manga matatanda sa Efeso,

17 At mula sa Mileto ay nagpautos siya sa Efeso, at tinauag

ang manga matatanda sa Iglesia.

18 At nang sila,i, mangagsirating sa caniya, ay sa canila,i,

sinabi niya : Nalalaman ninyo buhat sa unang arao na aco,i,

tumuntong sa Asia, cung paanong anyo ang aquing inasal sa

boong panahong aco,i, nacasama ninyo

;

19 na aco,i, naglilingcod sa Panginoon nang boong pagpapa-
cnmbaba nang isip, afc caacbay ang manga luha, at ang mawga
pagpapacahirap na dumarating sa aquin dahil sa manga
pagbabacay nang manga judio

:

20 na ang ano mang bagay na inyong paquiquinabangan ay
hindi co iquinait na sa inyo,i, isaysay, at bayag na itinuturo

sa inyo, at sa manga bahaybahay

:

21 na sinasacsihan co sa manga judio at sa manga griego

naman, ang pagbabalicloob sa Dies, at ang pananampalataya
sa ating Panginoong Jesu-Cristo.

22 At ngayon, narito, aco na napipilitan sa espiritu, ay
pasasa Jerusalem, na hindi co nalalaman ang manga bagay
na doo,i, maiigyayari sa aquin

;

23 maliban iia pinatototohanan sa aquin nang Espiritu Santo
sa lahat nang manga ciudad, na sinasabi aco,i, hinihintay

nang manga tanicala at nang manga capighatian.

24 Datapua,t, hindi co minamahal ang aquing buhay na
parang bagay na sa aqui,i, mahalaga ; maganap co lamang
ang aquing catungculan, at ang pamamahalang tinangap co

sa Panginoong Jesus, upang magpatotoo nang evangelio nang
biyaya nang Dios.

25 Afe ngayon, narito^ nalalaman co, na cayong lahat na
aquing linibot na pinangarlan nang caharian noMg Dios, ay
hindi na ninyo muling maquiquita ang aquing muc-ha.

2G Caya ng^, pinatototohanan co sa inyo sa arao na ito, na
aco,i, malinis sa dugo nang lahat,

27 Sapagcajt, hindi aco nagcait nang pagsasaysay sa inyo
nang boong capasiyahan nang Dios.

28 Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang lahat na cauan,
na sa canila,i, guinaua cayo nang Espiritu Santo na taga
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pag-ingat upang pacaBin ninyo ang Iglesia nang Dios, na
caniyang binili nang caniyang sariling dugo.

29 Talastas co na pagcaalis co ay naangagsisipasoc sa inyo

ang manga ganid na lobo, na hindi mangagpapatauad sa

canan

;

30 at mangagsisilitao sa manga casamahan din ninyo ang
manga tanong mangagsasalita nang naanga bagay na masa-

sama, upang ihiualay ang manga alagad na sumunod sa canila.

31 Caya nga cayo,i, magpacapiiyat, na alalahaning sa loob

nang tatlong taon ay hindi aco naglicafc sa gabi at arao nang
pangangaral sa baua,t, isa na caacbay ang luha.

32 At ngayo,i, ipiuagtatagobilin co cayo sa Dios, at sa salita

nang caniyang biyaya, na macapagpapatibay sa inyOy at

macapagbibigay sa inyo ng mana sa casamahan nang lahat na

manga pinapaguing santo.

33 Hindi co hinangad ang pilac, d ang guinto, d ang pana-

namit nino man

;

34 nalalaman rin ninyo, na ang mga camay na ito ay

nangaglingcod sa manga quinailangan co at sa aqning manga
casamahan.

35 Nagbigay halimbaua aco sa inyo sa lahat nang bagay,

na sa ganitong pagpapagal ay cayo,i, dapat snmaclolo sa

manga mahihina, at alalahanin ang manga uica nang Pangi-

noong Jestis na siya rin ang may sabi : Lalo pang capala-

ran ang magbigay, cay sa tumangap.

36 At nang masabi ng gayon, ay nanicluhod siya at nana-

langing casama silang lahat.

37 At nananagis nang di ano lamang ang lahat : at nang-

agsiyacap sa liig ni Pablo, at siya.i, hinagcan nila,

38 na iquinahahapis na lalo sa lahat ang uicang sinabi niya,

na hindi na nila maqniquitang muli ang caniyang rauc^ha.

At canilang inihatid siya sa daong.

Pagbabalic ni Pablo sa Jerusalem^ ay hinuli

siya sa teniplo.

MAT NANG mangyaring cami,i, tumulac, at nang maca-

hiualay na sa canila, tuloy-tuloy na tinumpa namin ang

eoos, at quinabucasa,i, ang Bhodas, at buhat doo,i, ang Patara.



398 ANG MAN§A GAUA 21.

2 At nang cami ay macasumpong nang isang daong na
dumaraang patungo sa Fenicia ay lumulan cami at tumulac.

3 At nang matanao namin ang Ghipre, at maiiuan namin
ito sa dacong caliua ay lumayag earning patungo sa Siria, at

dumoong cami sa Tiro, sapagca,t, ilulunsad doou nang daong
ang caniyang Inlan.

4 At sapagca,t, nasundoan ang manga alagad, ay tiimiguil

cami doong pitong arao ; at sinasabi ng mga ito cay Pablo sa

pamamag-itan nang Espiritu na huag siyang tumungtong sa

Jerusalem.

5 At nang mangyari na maganap namin ang manga arao
na yaon, ay nmalis cami at nagpatuloy sa aming paglalacbay

;

na camiji, sinamahan nang labat sampuo nang manga
asaua,t, manga anac, bangang sa labas nang ciudad, at nani-

clnbod cami sa pampang, at nanalangin

;

6 at nagpaalam sa isa,t, isa, at lumuan cami sa daong

;

datapua,t, sila,i, nangagbalic sa babay.

7 At nang aming matapos ang paglalayag, buhat sa Tiro
ay dumating cami sa Tolemaida, at cami ay bumati sa manga
capatid, at natira sa canilang isang arao.

8 At quinabucasan cami ay umalis at dumating sa Cesarea

:

at pumasoc cami sa babay ni Felipe na evangelista, na isa sa

pito, at cami,i, naquipanuluyan sa caniya.

9 At ito,i, may apat na anac na dalaga, na nagsisipanghula.

10 At sa pagtiguil namin doong mahabang arao, ay lumu-
song na gajing sa Judea ang isang profeta na nagngangalang
Agabo.

11 At nang macalapit ito sa amin, quinuha ang pamigquis
ni Pablo, at guinapos ang caniyang sariling manga paa,t,

manga camay, at sinabi : Ganito ang sinasabi nang Espfritu

Santo : Ganitong gagapusin nang manga judfo sa Jerusalem
ang lalaquing may-ari nang pamigquis na ito, at siya,i, canil-

ang ibibigay sa manga camay nang manga gentil.

12 At nang maringig namin ang manga bagay na ito, cami
at gayon din ang manga naroroon sa lugar na iyo,i, namanbic
sa caniya na huag umabon sa Jerusalem.

13 Nang magcagayo,i, sumagot si Pablo : ^ Anong guina-

gaua ninyo na tumatangis at dinudurog ang aquing puso ?
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Bapagca,t, aco,i, nahahanda hindi lamang upang gapusin,

cungdi naman mamatay sa Jerusalem dahil sa pangalan
nang Panginoong Jesiis.

14 At ng hindi siya pahicayat, ay tumignil cami na sinabi

:

Mangyari ang calooban nang Panginoon.
15 At pagcatapos nang manga arao na ito, ay inihanda

namin ang aming mga daladalahan at umahon cami sa Jeru-

salem.

16 At sumama naman sa aming mula sa Gesarea ang ilan

sa manga alagad, at canilang isinama ang isang nagn^anga-
lang Mnason, taga Chipre, matanda nang alagad, na casama
niyang cami,i, manunuluyan.

17 At nang dumating cami sa Jerusalem, ay tinangap cami
nang manga capatid na may catuaan.

18 At quinabucasan ay pumasoc si Pablo na casama cami
upang tingnan si Santiago ; at ang lahat nang manga oata-
tanda,i, naroroon.

19 At nang sila,i, mabati na niya, ay isa-isang sinaysay

niya sa canila ang manga bagay na guinaua nang Dios sa

manga gentil sa caniyang pamamahala.

20 At nang canilang maringig yaon, ay nangagpuri sa Dios,

at sa caniya,i, sinabi nila : Naquiquita mo na, capatid, cung
ilang libo-libo sa manga judfo ang sumampalataya ; at ang
lahat ay pauang masalicsic sa cautusan,

21 at sila,i, binalitaan tungcol sa iyo, na itinuturo mo sa

lahat nang manga judio na nasa manga gentil, na humiualay
cay Moisds, at sinabi mo sa canila na huag tuliin ang cani-

lang manga anac, at huag mangagsilacad ayon sa manga
caugalian.

22 ^Ano ng&. b^ga? Tunay na canilang mababalitaan na
naparito ca.

23 Gauin mo ng^ itong sinasabi namln sa iyo : Mayroon
earning apat na tauo na may panata

;

24 isama mo sila, maquisama ca sa canilang maglinis, at

pagbayaran mo ang canilang magugugol upang sila,i, magpa-
ahit nang canilang mga ulo ; at malalaman nang lahat na
nalang catotohanan ang manga bagay na canilang nabalitaan
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tungcol sa iyo ; cnngdi icao naman ay roahusay na lumalacad
na tumutupad sa cautusan.

25 Nguni,t, tungcol sa manga gentil na Bttmampalataya,

cami,i, sumnlafe, na inihahatol na sila,i, Inmayo sa manga
inihayin sa manga anito, at sa dugo, at sa hayop na binigti,

at sa paquiquiapid.

26 Nang magcagayo,!, isinama m Pablo ang manga tano at

quinabticasan, ng naglilinis siya na casama nila, ay pumasoc sa

templo at isinaysay ang eatuparan nang manga arao nang
pagUlinis, hangang sa ihayin ang bayin patungcol sa baua,t,

isa sa canila.

27 At nang balos tapos na ang pitong arao, ang manga
judio na taga Asia, nang siya,i, maquita nila sa templo, ay
canilang guinulo ang boong caramihan, at siya,i, canilang

dinaquip,

28 na nangagsigauan : Manga lalaquing taga Israel tumulong
cayo : ito ang tauo na sa lahat nang lugar ay nagtnturo sa

labat laban sa bayan, at sa cautusan, at sa lugar na ito ; at

bucod pa sa rito,i, nagdala siya nang manga griego naman sa

templo, at linapastangan itong santong lugar.

29 Sapagca,t, naquita muna nila na casama niya sa ciudad

si Trdfimo, na taga Efeso, at ito,i, ang isip nila,i, ipinasoc ni

Pablo sa templo,

30 At nagulo ang boong ciudad, at dumalo ang bayan ; at

canilang dinaquip na si Pablo, at siya,i, quinacaladcad sa

labas nang templo ; at pagdaca,i, sinarhan ang manga pinto.

31 At samantalang pinagpipilitan nilang siya,i, patayin, ay
dumating ang balita sa coronel nang pulutong na ang boong
Jerusalem ay gulo

;

82 at pagdaca,i, cumuha siya nang manga sundalo at manga
capitdn, at sumagasa sa canila; at nang canilang maquita
ang coronel at ang manga sundalo ay tumiguil ng paghampas
cay Pablo.

33 Nang magcagayo,i, lumapit ang coronel at hinuli siya,

at siya,i, ipinagapos nang dalauang tanicala; at itinanong
cung sino siya, at cung anong guinaua niya.

34 At sa guitna nang caramiha,i, ang iba,i, sumisigao nang
isang bagay, at ang iba,i, iba: at ng hindi niya maalaman
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ang catotohanan dahil sa caguluhan, ay ipinadala siya sa

cuta.

35 At nang siya,i, dumating na sa manga baitang, ay nang-

yari na siya,i, biiiuhat nang manga aundalo ; dahil sa dahas

nang caramihan

;

36 sapagca,fc, siya,i, sinasundan nang caramihan sa bayan
na sumisigao :

i
Patayin !

37 At nang ipapasoc na si Pablo sa cuta, ay sinabi sa

coronel : ^ Mangyayari bagang magsabi aco sa iyo nang ano
man? At nagsabi a7ig coronel: (^Marunong ca baga nang
griego?

38 i Hindi baga ng^ icao yaong taga Egipto na nang manga
nacaraang arao ay nanghicayat sa caguluhan, at sa ilang ay

namuno sa apat na Hbong tauong mamamatay tauo ?

39 Datapna,t, sinabi ni Pablo : Aco,i, judio taga Tarso sa

Cilicia, taga ciudad na hindi cacaunti ang cahalagahan, at

ipinamainanhic co sa iyo na ipahintulot mo sa aquing mag-
salita sa bayan.

40 At nang siya,i, pahintulutan, tumayo si Pablo aa manga
baitang, ay iquinauay ang camay sa bayan ; at nang tuma-

himic ng totoo, siya,i, nagsalita sa canila sa uicang hebreo, na

sinabi

:

Pagsasaysay ni Pablo sa pagsasangalang sa caniyang

sarili sa harap nang bayan.

QQ MANGA capatid at manga ama, paquingan ninyo ang
uu pagsasangalang na gagauin co sa inyo ngayon.

2 At nang maringig nilang sila,i, quinacausap sa uicang

hebreo, ay lalo nang tumahimic, at sinabi niya

:

3 Aco,i, judio na ipinanganac sa Tarso nang Cilicia ; data-

pua,t, nag-aral sa ciudad na ito sa manga paananni Gamaliel,

at tinuruan alinsunod sa lalong nasasang-ayon sa cautusan

nang ating manga magulang, na aco^i, masalicsic tungcol sa

Dios, na gaya ninyong lahat ngayon.

4 At aquing pinag-usig ang Daang ito hangang sa cama-

tayan, na tinatahan at ipinapasoc sa manga bilangoan ang

manga lalaqui, gayon din ang m|a babaye.
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5 Gayon din naman ang daquilang sacerdote, at ang boong
catipunan nang manga matatanda ay sumasacsi sa aquin : sa

canila,i, tnmangap naman aco nang manga sulat sa manga
capatid, at naglacbay aco sa Damasco, upang dalhin co na-
mang manga gapos sa Jerusalem ang manga naroroon, upang
Bila,i, parusahan.

6 At nangyari na, sairiantalang aco,i, naglalacad, at malapit
na sa Damasco, nang may tanghaling tapat, caguinsaguinsa,i,

nagliuanag sa palibot co mula sa langit ang isang malaquing
ilao.

7 At nasubasob aco sa lupa, at naringig co ang isang voces

na nagsabi sa aquin: Saulo, Saulo, ^baquit mo aco pinag-

uusig ?

8 At acOji, sumagot: (^Sino ca baga, Panginoon? At sinabi

sa aquin: Aco,i, si Jesus na taga Nazaret, na iyong pinag-

uusig.

9 At sa catotohana,i, naquita nang manga casamahan co

ang ilao ; datapua,t, hindi nila naringig ang voces nang nag-
sasalita sa aquin.

10 At sinabi co : l Ano ang gagauin co, Panginoon ? At
sinabi sa aquin nang Panginoon : Magtindig ca, at pumaroon
ca sa Damasco, at doo,i, sasabihin sa iyo ang lahat nang
bagay na itinangi na iyong gauin.

11 At 8apagca,t, hindi aco nacaquita, dahil sa caningningan
nang ilao na yaon, inacay aco sa camay nang manga casama-
han CO, at aco,i, napasa Damasco.

12 At isang nagngangalang Ananias, lalaquing banal ayon
sa cautusan, na pinatototohanang siya,i, mabait nang lahat

nang manga judiong doo,i, tumatahaii,

13 lumapit sa aquin at tumayo sa aquing tabi, at sinabi sa

aquin : Capatid na Saulo, tangapin mo ang iyong paningin.

At sa oras ding yao,i, naquita co siya.

14 At sinabi niya ; Ang Dios nang ating manga magulang
ay icao ang hinirang upang mapagquilala mo ang caniyang
calooban, at maquita mo ang Bandl, at maringig mo ang
isang voces sa caniyang bibig.

16 Sapagca,t, maguiguing sacsi ca niya sa lahat nang manga
tauo nang manga bagay na iyong naguita at naringig.
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16 At ngayon, ^jbaquit ca tumitiguil? Magtindig ca, at

icao,i, magbinyag at hugasan mo ang manga casalanan mo,
at tauagnin mo ang caniyang pangalan.

17 At iiangyari na, nang aco,i, magbalic sa Jerusalem, at

nang aco,i, nananalangin sa templo, ay lumipad ang aquing

diua,

18 at siya,i, naquita co na sinasabi sa aquin : Magmadali
ca, at umalis ca agad sa Jerusalem, sapagca,t, hindi nila

tatangapin sa iyo ang patotoo tungcol sa aquin.

19 At aquing sinabi : Panginoon, napagtafcalastas nila na
aco ang nagbibilango at pumapalo sa baua,t, sinagoga sa

manga sumasampalataya sa iyo

:

20 at nang ibubuhos ang dugo ni Estdbang iyong sacsi, aco

nama,i, nacatayo sa malapit, at pinababayaan co, at iniinga-

tan ang manga damit nang manga sa caiiiya,i, pumapatay.

21 At sinabi sa aquin : Lumacad ca, sapagca,t, uutusan

cata sa malayo dito sa manga gentil.

22 At catiilang pinaquingan siya hangang sa salitang ito

;

at nangagsigauan sila, at sinabi : Alisin sa lupa ang isang

ganitong tauo ; sapagca,t, hindi marapat na siya,i, mabuhay.

23 At sapagca,t, sila,i, nagsisigauan, at ipinaghahaguisan

ang canilang manga damit, at nangaghahaguis nang alaboc

ea bangin,

24 ipinag-utos nang coronel na siya,i, dalhin sa loob nang
cuta, at ipinag-utos na siya,i, sulitin sa pamamag-itan nang
pagpalo, upang maalaman niya cung anong cadabilanan at

nangagsisigauan nang gayon laban sa caniya.

25 At nang siya,i, canilang talian nang mga lubid, sinabi ni

Pablo sa capitang nacatayo sa malapit : (^ Pahintulot baga sa

inyong paluin ang isang tauong taga Eoma na hindi hina-

tulan ?

2C At nang ito maringig nang capitdn ay naparoon sa

coronel, at sa caniya,i, ipinagbigay alam na sinabi : ^ Ano
baga ang gagauin mo? sapagca,t, taga Eoma ang tauong

ito.

27 At lumapit ang coronel at sinabi sa caniya : Sabihin mo
Ba aquin, ^ icao baga,i, taga Eoma ? At sinabi niy^ : OOt
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28 Afc sumagot ang coronel : Binili co nang totoong mahal
ang pagcataga Bommig ito. At sinabi ni Pablo: Ngiini.t,

aco,i, taga BomaDg ipinanganac.

29 Pagcaraca nga,i, lumayo sa caniya ang manga sa caniya,i,

susulit, at ang coronel naman ay natacot nang maalamang
siya,i, taga Eoma at dahil sa pagcapagapoEi sa caniya.

30 Datapna,t, quinabucasan, sa pagcaibig na matanto ang
catotohanan cung baquit siya,i, isinusumbong nang manga
judio, siya,i, pinaualan, at pinapagcatipon ang manga puno
nang manga sacerdote, at ang boong Sanedrin, at ipina^

panaog si Pablo, at iniharap sa canila.

Si Pablo sa harap nang Sanedrin,

no AT TINITIGAN ni Pablo ang Sanedrin, at sinabi:

HO Manga capatid, hangang sa arao na ito ay nabuhay
CO sa harapan nang Dios sa boong cagalingan nang budhi.

2 At ipinag-utos nang daquilang sacerdote na si Ananias sa

manga nasa malapit cay Pablo na siya,i, sungangain.

3 Nang magcagayOji, sinabi sa caniya ni Pablo : Haham-
pasin ca nang Dios, icao na pinaputing pader :

f^
at nacanpo

ca npang aco,i, hatulan mo alinsunod sa cautusan, at aco,i,

ipinahahampas mo laban sa cautusan ?

4 At sinabi nang manga nasa malapit : ^ Sinusumpa mo
ang daquilang sacerdote nang Dios ?

6 At sinabi ni Pablo : Hindi co nalalaman, manga capatid,

na siyaj, daquilang sacerdote; sapagca,t, nasusulat: Huag
cang magsasalita nang masama sa isang puno nang iyong
bayan.

6 Datapua,t, nang maalaman ni Pablo na ang isang baha-
gui ay manga saduceo, at ang iba,i, manga fariseo, ay sumigao
siya sa Sanedrm : Manga capatid, aco,i, fariseo, anac nang
manga fariseo ; aco,i, sinisiyasat tungcol sa pag-asa at pagca-

buhay na mag-uli nang manga patay.

^t nang masabi na niya ng gayon, ay nangyari ang isang

pagtatalo sa manga fariseo at sa manga saduceo ; at nagcaba-

habahagui ang pulong.
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8 Sapagca,t, sinasabi nang manga saduceo na ualang pagca-
buhay na mag-uli, at ualang angel, at ualang espiritu ; data-

pua,t, pinaniniualaan nang manga fariseo ang dalauang hagay.
9 At nagcaroon nang malaquing sigauan, at nangagsitindig

ang ilan sa manga escriba na cacampi nang manga fariseo, at

naquiquipagtalo, na sinasabi : Uala earning naquiquitang ano
mang masama sa tauong ito*: (^at ano cung siya,i, quinausap
man nang isang espiritu 6 nang isang angel ?

10 At ng magcaroon ng malaquing pagiatalo, sa tacot nang
coronel na baca pag-uarayuarayin nila si Pablo, ay nagpapa-
naog siya nang manga sundalo, at ipinacuha siya sa dahas sa

guitna nila, at siya,i, ipinadala sa loob naAg cuta.

11 At lumapit sa caniya ang Panginoon nang sumunod na
gabi, at sinabi : Lacsan mo ang iyong loob, sapagca,t, cung
paano ang pagcapatotoo mo sa aquin sa Jerusalem, ay
quinacailangang gayon ang patotohanan mo rin sa Eoma.

Pagbabanta nang manga judio laban cay^ Pablo.

Ipinadala siya sa Cesarea,

12 At ng arao na ay nangagpulong ang manga judio, at

Bila,ij nagpanata sa ilalim nang sumpa, at sinabi, na hindi sila

cacain at hindi sila iinom hangang sa canilang mapatay si

Pablo.

13 At mahiguit sa apat na puo ang manga nagsipanumpa
nang ganito

;

14 at sila,i, nangagsiparoon sa manga puno nang manga
sacerdote at sa manga matatanda, at sinabi : Cami ay nangag-
panata sa ilalim nang mabigat na sumpa, na hindi titiquim

nang ano man hangang sa mapatay namin si Pablo.

15 Ngayon ng^, cayo sampuo nang Sanedrin, sabihin ninyo

sa coronel, na si Pablo,% ipapanaog sa inyo, na parang ibig

ninyong lubos na mapagsiyasat ang sumbong tungcol sa

caniya ; at nahahanda cami upang Biya,i, patayin bago siya

lumapit.

IG Datapua,t, naringig ang canilang pagbabacay nang anac

na lalaqui nang capatid na babaye ni Pablo, at siya,i, napa-

roon at pumasoc sa cuta, at ipinagbigay alam cay Pablo.
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17 At tinanag ni Pablo ang isa sa manga capitan, at sinabi

:

Dalhin mo ang binatang ito sa coronel ; sapagca,t, siya,i, may
isang bagay na ipagbibigay alam sa caniya.

18 Tinangnan ng^ siya, at dinala sa coronel, at sinabi

:

Tinauag aco ng bilangong si Pablo at ipinamanbic sa aquing

dalhin co sa iyo ang binatang ito, na may isang bagay na
sasabihin sa iyo.

19 At tinangnan siya nang coronel sa camay, at tumabi, at

siya,i, tinanong ng bucod : i Ano baga ang sasalitain mo sa

aquin ?

20 At sinabi niya : Pinagcasnndoan nang manga judlo na
sa iyo,i, ipamanhic na iyong ipapanaog bncas si Pablo sa

Sanedrm, na parang icao ay may sisiyasatin lalong magaling

tungcol sa caniya.

21 Huag ca ngang palamuyot sa canila ; sapagca,t, binaba-

cayan siya nang mahiguit na apat na pnong tauo sa canila.

na nangagsipanata sa ilalim nang snmpa, na hindi cacain at

hindi iinom hangang sa siya,i, canilang mapatay ; at ngayo,i,

Bila,i, nangabahanda, at hinihintay ang pangaco djo.

22 Pinaalis nga nang coronel ang binata, at ipinagbilin sa

caniya: Huag mong sabihin sa canino mang ipinagbigay

alam mo sa aquin ang manga bagay na ito.

23 At caniyang tinauag ang dalaua sa manga capitan, at

sinabi: Ihanda ninyo ang dalauang daang sundalo, upang
mangagsiparoon hangang sa Cesarea, at pitompuong nangag-

cacabayo, at dalauang daang maninibat, sa icatlong oras* na
gabi

:

24 at mangaghanda nang manga hayop upang mapasacyan
cay Pablo, at siya,i, maihatid na ualang panganib cay Fdlix

na gobernador.

25 At siya,i, sumulat ng isang sulat, na ganito

:

26 Si Claudio Lysias sa carilagdilagang gobernador na si

F^lix, ay bnmabati.

27 Ang tauong ito,i, hinuli nang manga judio, at canilang

papatayin sana, ng dumalo aco na casama ang manga sundalo

* A las Doeve ng gabi.
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at siya,i, iniligtas nang aquing mapagtantong siya,i, taga

Eoma.
28 At sa pagcaibig cong mapag-unaua ang dahil Gung baquit

siya,i, canilang isinusumbong, ay ipinababa co siya sa cani*

lang Banedrin.

29 At nasunduaii co na sij^a,!, canilang isimisnmbong sa

manga salitaang tungcol sa canilang cautusan; datapua,t,

ualang ano mang sumbong laban sa caniya na carapatdapat

sa camatayan 6 sa tanicala.

80 At ng ipagbigay alam sa aquin na may banta laban sa

tauo ay ipinadala co siya agacl sa iyo, at aqning ipinag-utos

naman sa manga sa caniya nagsusumbong, na magsalita sa

harapan mo laban sa caniya.

31 Ang manga sundalo ng^ alinsmiod sa iniufeos sa canila,

ay quinuha si Pablo, at dinala siya pagcagabi sa Antfpatris.

32 Datapua,t, quinabucasan, pinabayaan nilang samahan
siya nang manga nagcacabayo, at sila^i^ nangagbalic sa cuta

33 At nang sila,i, dumating sa Cesarea, at ibigay ang sulat

sa gobernador, ay iniharap si Pablo sa barap niya.

34 At nang mabasa niya ito, ay itinanong cnng tagasaang

lalauigan siya, at nang maalamang siya,i, taga Cilicia,

35 ay sinabi : Paquiquingan co ang usapin mo pagparito

nang manga nagsusumbong sa iyo. At ipinag-utos na siya,i,

ingatan sa palacio ni Herodes.

Si Pahlo sa harap nang hucuman na/ng gobernador

na si Felix.

QK AT NANG macaraan ang limang arao ay lumusong ang
fljc daquilang sacerdote na si Ananias sampuo ng ilang

manga matatanda, at n§ isang nagngan§ctlang Tdrtulo, na
tagapagsalaysay : at sila,i, nangagsaysay aa gobernador laban

cay Pablo.

2 At nang siya,i, tauaguin, ay nagpasimtilang isinumbong

siya ni Tdrtulo, na sinabi

:

Yayamang dahil sa iyo,i, nagtatamo cami ng malaquing
capayapaan, at sa iyoug calinga ang manga casam-an ay
uapaui sa naciong ito
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3 sa ano roang paraan at saan mang lugar ay tinatangaj

namin ito nang boong pagqnilala ng utang na loob, oh cari-

lagdilagang Fdlix.

4 Datapua,t, nang huag cang mabagabag co pa, ay ipinama-
tnanhic co sa iyo sa iyong habag, na paquingan mo earning

sandali.

5 Sapagca,t, nasundoan naming ang tauong ito,i, naca-

sasalot, at mapagbangon nang manga caguluhang tacsil sa

guitna nang lahat nang manga judio sa boong sanglibutan,

namiminuno sa secta nang manga taga Nazaret

:

6 caniya namang piDagsisicapang lapastanganin ang templo
;

at siya,i, aming hinuli, at ibig naming hatulan sana siya

alinsmiod sa aming cautusan

;

7 datapua,t, dumating ang coronel na si Lysias at sa pilitang

iiiagao siya sa aming manga camay,

8 at ipinag-ntos sa manga nagsusmnbong sa caniya na
mangagsiharap sa iyo ; sa caniya,i, mapagtatalastas mo sa iyong
pagsisiyasat ang lahat nang manga bagay na ito na lahan sa

caniya,!, isinusumbong namin.

9 At naquianib naman ang manga judio sa pagsusumbong,
at pinatotohanang ang manga bagay na ito,i, gayon nga.

10 At si Pablo, nang siya,i, tanguan nang gobernador na
magsalita, ay snmagot

:

Palibhasa,i, nalalaman co na icao ay hucom nang nacidng
ito na mahabang panahon na, ay nagsasangalang aco sa

aqnipg sarili na may tua :

11 palibhaBa,i, mapagtatalastas mo na uala pang labing
dalauang arao buhat ng aco,i, nanhic sa Jerusalem upang
sumamba

;

12 at hindi nila aco nasumpungan sa templo na naqui-
quipagtalo sa canino man, 6 nanggugulo sa bayan, sa manga
sinagoga man, 6 sa ciudad caya

:

13 At hindi naman mapatototohanan nila sa iyo, ang manga
bagay na ngayo,i, canilang isinusumbong lahan sa aquin.

14 Nguni,t, isinasaysay co ito sa iyo, na ayon sa Daang
tinatauag nilang secta, ay ganiyan ang paglilingcod co sa Dios
nang aming manga magulang, na sinasampalatayanan ang
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lahat nang manga bagay na alinsunod sa cantusan, at nasu-
sulat sa manga profeta

:

15 at umaasa sa Dios, na magcacaroon nang pagcabuhay na
mag-uli nang manga banal at gayon din nang manga di

banal, at ito nama,i, hinihintay rin ng mga ito.

iG At dito nama,i, nagsasanay acoupanglagningmagcaroon
nang isang budhing ualang dmigis sa Dios at sa manga tauo.

17 At nang macaraan ang mahabang panahon, naparito
aco upang magdala nang manga limos sa aqning bayan, at

nang manga hayin

;

18 sa bagay na ito, canilang nasmnpmigan acong maliuis sa

tsmplo, na ualang taglay na caramihan at uala ring cagulu-
han: datapua,t, mayroon domig ilang manga judiong taga
Asia;

19 na sila,i, dapat na mangagsiparito sa harapan mo, upang
magsumbong cung sila,i, may ano mang laban sa aquin.

20 mga tauo ring ito ang mangagsabi cung ano ang
nasumpungan nilang masamang gaua, nang aco,i, macatayo
sa harap nang Sanedrfn,

21 maliban na sa isang voces na ito na aquing isinigao

nang aco,i, nacatayo sa guitna nila : Ngayo,i, pinaghahatulan
ninyo aco tungcol sa pagcabuhay na mag-uli nang manga
patay.

22 Datapua,t, palibhasa,i, lubos na napagtatalastas ni Felix

ang tungcol sa Daan, ay sila,i, ipinagpaliban, at sinabi:

Paglusong nang coronel na si Lysias, ay hahatulan co ang
inyong usap.

23 At siya,i, nag-utos sa capitdn na si Pahlo,i, ingatan, at

Biya,i, lingapin, at huag ipagbaual sa canino mang manga
caibigan niya siya,i, paglingcuran.

24 Datapua,t, nang macaraan ang ilang arao ay naparoon
si Fdlix, na casama si Drusila na caniyang asaua, na ito,i,

judia, at ipinatauag si Pablo, at siya,i, pinaquingan tungcol

sa pananampalataya cay Cristo Jesus.

25 At samantalang siya,i, nagsasalaysay tungcol sa caba-

nalan, at sa pagpipiguil, at sa paghuhucom na darating, aj

naguitlahanan si Fdlix, at sumagot : Ngayo,i, humayo ca ; a1

pagcacaroon co nang cauculang panaho,i, ipatatauag cata.
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26 At caniya numang hinihintay iia bibigyan siya nang
salapi ni Pablo ; caya naman lalong madalas na ipinatatauag
siya at sa caniya,i, naquiqnipagsalifcaan.

27 Datapua,t, nang maganap ang dalauang taon ay
hinalinhan si Fdlix ni Porcio Festo : at sa pagcaibig ni Fdlix
na siya,i, caliigdan nang manga judio ay pinabayaan sa tanicala

si Pablo.

Dinala si Pablo sa harap ni Festo, at magsacdal siya

cay Cesar.

OR NANG MACAPASOC na ng^ si Festo sa lalauigan,

"U nang macaraan ang tatlong arao, ay umahon magmula
sa Cesarea bangang sa Jerusalem.

2 At nagsumbong sa caniya ang manga puno nang manga
sacerdote at ang manga gninoo sa manga judio laban cay
Pablo ; at sa caniya,i, canilang ipinamanhic,

3 na humihingi nang caloob na laban sa caniya, na siya,i,

ipahatid sa Jerusalem, at sila,i, nangagbabacay upang siya,i,

pafcayin sa daan.

4 Gayon ma,i, sumagot si Festo, na si Pablo ay iniingatan
sa Cesarea, at siya man ay hindi na malalaon at paroroon.

5 Caya ng^, sinabi niya ang manga macapangyarihan sa

inyo, ay sumamang lumusong sa aquin, at cung may ano
mang casalanan ang tanong ito, ay isumbong nila siya.

6 At nang maluatan na sa canila, na hindi higuit sa nalo 6
sampuong arao, ay lumusong sa Cesarea ; at quinabucasa,i,

nalucloc sa hucuman, at ipinag-utos na ihatid sa caniya si

Pablo.

7 At nang siya,i, dumating ay nilibot siya nang manga
judio na nangagsilusong na galing sa Jerusalem, na may
dalang marami at mabibigat na sumbong laban sa caniya, na
pauang hindi nila mapatotohanan

;

8 samantalang sinasabi ni Pablo sa pagsasangalang sa
caniya : Laban man sa cautusan nang manga judio, 6 laban
caya sa templo, 6 laban cayacayCdsar,ay hindi aco nagcaca-
sala nang ano man.

9 Datapua,t, sa pagcaibig ni Festo na siya,i, calugdan nang
manga judfo, ay sumagot cay Pablo, at sinabi: ^Ibig mo
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bagang nmahon sa Jerusalem at doon ca hatulan sa manga
bagay na ito sa aqiiing harapan ?

10 Datapua,t, sinabi ni Pablo : Nacatayo aco sa barap nang
huciiman ni Cdsar, na siyang dapat paghatulaii sa aquin

:

uala acong guinagauang ano mang casam-an sa manga judio,

ayon naman sa totoong magaling na pagcatalastas mo.
11 Cung aco nga,i, gumagaua ng masama, at gumaua nang

ano mang bagay na marapat icamatay, ay hindi co tinatangui-

han ang camatayan ; datapua,t, cmig nalang catotohanan ang
manga bagay na isinusumbong nila laban sa aquin, hindi aco

maibibigay nino man sa canila. Nagsasacdal aco cay C^sar.

12 Nang magcagayo,i, nang macapagtanong na si Festo sa

catipunan, ay sumagot : ^ Cay Cfear ca nagsacdal ? Cay C&ar
ca paparoon.

Si Pablo sa harap ni Agripa.

13 At nang macaraan ang ilang arao, ay nangagsirating sa

Cesarea ang baring Agripa at si Bernice, at bumati cay

Festo.

14 At sapagca,t, sila,i, naluatan doong mahabang arao,

sinaysay ni Festo sa hari ang usapin ni Pablo, at sinabi

:

Iniuan dito ni Fdlix ang isang tauong bilango

:

15 tungcol sa caniya nang aco,i, nasa Jerusalem, ay
nangagsumbong sa aquin ang manga puno nang manga
sacerdote at ang manga matatanda nang manga judio, at

hinihinging aco,i, humatol laban sa caniya.

16 Sa canila,i, aquing isinagot na hindi caugalian nang
manga taga Roma, na ibigay ang sino man, hangang hindi

nahaharap ang isinusumbong sa manga nagsusumbong, at

siya,i, macapagsangalang sa sarili tungcol sa sumbong laban

sa caniya.

17 Nang sila nga,i, magcatipon dito, hindi aco nagpaliban,

cungdi quinabucasa,i, naupo aco sa hucuman, at ipinag-utos

cong iharap ang tauo

;

18 tungcol sa caniya nang magsiharap ang manga nagsu-

sumbong, ay uala silang nadalang ano mang sumbong na
,mga bagay na masama, na gaya nang aquing binabalac;



412 ANG MANGA GAUA 25 & 26.

19 cungdi may ilang mga salitaang laban sa caniya,i, tungcol

sa canilang sariling religion, at tungcol sa isang nagnganga-

lang Jesus, na namatay, at pinatutunayan ni Pablong ito,i,

buhay.

20 At sa aquing pag-aalinlangan tungcol sa cung papaano

caya mapagsisiyasat ang manga bagay na ito, ay itinanong co

cung ibig niyang pumaroon sa Jerusalem,. at doon siya hatulan

tungcol sa manga bagay na ito.

21 Datapua,t, nang " macapagsacdal si Pablo na siya,i,

ingatan upang hatulan ng emperador ipinag-utos cong siya,i,

ingatan hangang sa siya,i, ipadalacocayCdsar.

22 At sifiabi ni Agripa cay Festo : Ibig co namang maring-

ig ang tauong iyan. Bucas, sinabi ni FestOy ay mariringig

mo siya.

23 At quinabucasan nga, pagparoon ni Agripa at ni Ber-

nice, na taglay ang malaquing carangalanan, at sila,i, nangag-

sipasoG sa hucuman, casama ang manga coronel at ang

manga guinoong tauo sa ciudad, ay dinala roon si Pablo, sa

utos ni Festo.

24 At sinabi ni Festo: Haring Agripa, at cayong labat na

manga lalaquing nariritong casama namin : naquiquita ninyo

ang tauong ito, na dahil sa caniya,i, nagsacdal sa aquin sa

Jerusalem at dito naman ang boong caramihan nang manga
judio, at nangagsisigauang hindi marapat na siya,i, mabuhay

25 Datapua,t, aquing nasunduan na siya,i, ualang ano mang
guinauang dapat icamatay : at sapagca,t,^ siya rin ay nagsac-

^

dal sa emperador, ay ipinasiya cong siya,i, ipadala :

26 Tungcol sa caniya,i, uala acong bagay na tales na

maisulat sa aquing panginoon ; caya dinala co siya sa harap

ninyo, at lalong lab na sa harap mo, oh haring Agripa,

upang pagcatapos nang pagsisiyasat, ay magcaroon aco nang

sucat na maisulat.

27 Sapagca,t, inaacala cong di catuiran na sa pagpapadala

nang isang bilango ay hindi sabihin naman ang manga
sumbong laban sa caniya.

Qfi AT SINABI ni Agripa cay Pablo: Ipinahihintulot sa

Ziv iyong magsaysay ca ng ganang iyo. Nang magcagayo,i,
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iniunat ni Pablo aog caniyang camay, at guinaua ang
caniyang pagsasangalang

:

2 Iquinaliligaya cong lubha, oh baring Agripa, na sa

harapan mo,i, gagauin co ang aquing pasasangalang ngayon,
tungcol sa lahat nang manga bagay na isinusumbong lahan
sa aquin nang manga judio.

3 Lalonglalo na, sapagca,t, nalalaman mo ang labat nang
manga caugalian, at ang manga salitaang nangyayari sa

manga judio ; caya nga ipinamamanhic co sa iyo, na pagdali-

taan mo acong dinguin.

4 Ang aquing ngang paraan ng pamumuhay, mula sa

aquing pagcabata, na nang una,i, inugali co sa aquing
manga canacion, at sa Jerusalem, ay nalalaman nang labat

nang manga judio

;

5 at napagtatalastas nila, mula pa sa una (cung ibig nilang

sumacsi), na alinsunod sa lalong mabigpit na secta nang
aming religion ay nabuhay aco sa pagcafariseo.

6 At ngayo,i, nacatayo aco rito upang batulan dahil sa pag-
asa sa pangacong bigay nang Dios sa aming manga magu-
lang

7 at ang pajigacong ito ay inaasabang cacamtan ng aming
labingdalauang angcan, na maningas na naglilingcod sa

Dios sa gabi at arao. At tungcol sa pag-asang ito, oh hari,

aco,i, isinumbong ng mga judio.

8 i Baquit inaacala baga ninyong hindi mapaniniualaan na
ibinabangon nang Dios ang manga patay?

9 Tunay na inisip co sa aquin sarili na aco,i, dapat gumaua
ng maraming manga bagay laban sa pangalan ni Jesus na
taga Nazaret.

10 At guinaua co naman ito sa Jerusalem ; at quinulong co

sa manga bilangoan ang marami sa manga santo, pagcatan-

gap CO nang capangyarihan sa manga puno nang manga
sacerdote ; at nang sila,i, ipinapapatay, ay ibinigay co ang
aquing payo laban sa canila.

11 At totoong madalas na sila,i, pinarurusahan co sa lahat

nang manga sinagoga, at sila,i, pinipilit cong magsabi nang
capUsungan; at sa malabis na galit co sa canila, ay sila,i,

pinag-uusig co hangang sa manga ciudad nang ibang lupain.
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12 At sa gayo,i, sa aquing pagparoon sa Damasco, na taglay

ang capangyarihan at bilin nang manga puiio nang manga
sacerdote,

13 ng tanghaling fcapat, oh hari, ay naquita co sa daan ang
isang ilao na mula sa langit, na higuit sa ningning ng arao,

at lumiuanag sa palibot co, at nang aquing manga casama sa

paglalacbay.

14 At nang maparapa sa lupa earning lahat, ay naringig co

ang isang voces na nagsasalita sa aquin sa uicang hebreo

:

Saiilo, Saulo, ^ baquit mo aco pinag-uusig ? sa iyo mahirap na
sicaran ang matulis.

15 At sinabi co : i Sino ca baga, Panginoon ? At sinabi

niya: Aco,i, si Jesiis, na iyong pinag-uusig.

16 Datapua,t, magbangon ca, at icao ay tumayo : sapagca,t,

dahil dito,i, napaquita aco sa iyo : upang ihalal catang taga
pangasiua at sacsi nang manga bagay na quinaquitaan mo sa

aquin, at gayon din naman ng mga bagay na pagpapaqui-
taan co sa iyo

:

17 at ililigtas cata sa bayan at sa manga gentil, na sa

canila,i, isinusugo co icao,

18 upang bucsan mo ang canilang manga mata, upang sila,i,

mangagbalic sa ilao mula sa cadiliman, at mula sa capang-
yarihan ni Satanas hangang sa Dios, upang sila,i, mangag-
sitangap nang capatauaran nang mga casalanan at nang mana
sa casamahan ng manga pinapaguing santo, sa pamamag-itan
nang pananampalataya sa aquin.

19 i)ahil ng^ rito, oh baring Agripa, ay hindi aco nagsuail

sa pangarap na ucol sa langit

;

20 cungdi nangaral acong unauna sa manga taga Damasco,
at gayon din sa Jerusalem, at sa boong lupain nang Judea,
at gayon din sa manga gentil, na sila,i, mangagsisi at mangag-
balic-loob sa Dios, na gumaua ng manga gauang carapat-
dapat sa pagsisisi.

21 Dahil ditOji, hirmli aco nang manga judio sa templo, at

pinagpipilitang aco,i, patayin.

22 Nang aquing tamubin ng^ ang tulong na mula sa Dios,

ay nanatili aco hangang sa arao na ito, at pinatototobanan sa

mattga maliliit at gayon din sa manga malalaqui, na bindj aco
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nagsasabi nang ano man cungdi ng sinabing darating ng
manga profeta at ni Moisds

;

23 na ang Cristo,i, quinacailangan maghirap, na siya ang
mauuna sa pamamag-itan nang pagcabuhay na mag-uli nang
manga patay, na magbabalita nang ilao sa bayan, at gayon
din sa manga gentil.

24 At ng magaua niyang gayon ang caniyang pagsasangalang

ay sinabi ni Festo nang malacas na voces : Icao ay olol Pablo
;

ang calachannangdanong mo ay siyang sa iyo,i, nagpapaulol.

25 Datapua,t, sinabi ni Pablo: Hindi aco olol carilagdilag-

ang Festo, cungdi nagsasalita aco nang manga sabing catoto-

hanan at catalinuan.

26 Sapagca,t, nalalaman ang manga bagay na ito nang
hari, at sa caniya,i, nagsasalita naman aco na may pagca-

tiuala ; sapagca,t, naniniuala aco na sa caniyaj, ualaiig nalili-

ngid sa manga bagay na ito, sapagca,t, ito,i, hindi guinaua sa

isang suloc.

27 ly
Sumasampalataya ca baga, baring Agripa, sa manga

profeta ? Nalalaman cong sumasampalataya ca.

28 At sinabi ni Agripa cay Pablo : Sa cacaunting paghi-

cayat ay ibig mong gauin acong cristiano.

29 At sinabi ni Pablo : Loobin naua nang Dios, na sa

cacaunti 6 sa marami, hindi lamang icao, cungdi naman
ang lahat ng naquiquinig sa aquin ngayon, ay pauang ma-
guing catulad co naman, tangi lamang sa manga tanicalang ito.

30 At nagtindig ang hari at ang gobernador at si Bernice,

at ang manga nagsiupong casama nila

:

31 at nang sila,i, macaligpit ay sila,i, nangagsasalitaang

isa,t, isa, at sinasabi: Ualang ano mang guinagaua ang

tauong ito na dapat sa camatayan 6 sa mga tanicala.

32 At sinabi ni Agripa cay Festo : Mapauaualan ang tauong

ito, cungdi sana nagsacdal cay Cdsar.

Ipinadala si Pablo sa Italia.—Ang caniyang

pagcabagbag sa dagat.

nn AT NANG ipasiya na cami ay lalayag na ang tungo,i,

£il sa Italia, ay ibinigay nila si Pablo, at w>a pang manga
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bilaiigo, sa isang capitdng nagngangalang Julio, sa pulutong
ni Augusto.

2 Afc lumulan cami sa isang daong na taga Adrumeto, na
maglalayag sa mga bayang nasa pampaiigin nang Asia, at

cami,i, tumulac, na casama namin si Aristarco na taga Mace-
donia, sa Tesalonica.

3 At quinabucasan ay dumoong cami sa Sidon : at pinagpa-
qnitaan ni Julio nang magandang loob si Pablo, at pinahintu-

lutan siyang pumaroon sa caniyang manga caibigan at

tumangap nang canilang manga pag-aalaga.

4 At nang cami ay tumulac buhat doon, ay lumayag cami
na nanganganlong sa Chipre, sapagca,t, sungsong ang mga
hangin.

5 At nang matauid na namin ang dagat na nasa tapat

nang Cilicia at Pamfilia, ay dumating cami sa Mira, ciudad
nang Licia.

6 At nacasumpong roon ang capitan nang isang daong na
taga Alejandria, na lumalayag na patungo sa Italia at inilu-

lulan niya cami roon.

7 At ng macapaglayag earning marahan na mahabang arao,

na bahagya na cami nacarating sa tapat nang Gnido, ay
ayao caming tulutan nang hanging macasulong pa, ay
lumayag cami na nanganganlong sa Creta, sa tapat nang
Salmdn

:

8 at cami,i, naglayag na may cahirapan sa pampangin
nito at dumating cami sa isang lugar na tinatauag na Mabu-
buting DooDgan, na malapit doon ang ciudad nang Lasea.

9 At nang^macaraan ang mahabang panahon, at mapanga-
nib na ang paglalayag, sapagca,t, nacalampas na ang pag-
aayuno, ay pinag-uicaan sila ni Pablo,

10 at sa canila,i, sinabi : Manga guinoo, naquiquita co na
ang paglalayag na ito ay magbibigay nang manga pahirap
at malaquing capahamacan, hindi lamang sa lulan at sa

daong, cungdi naman sa ating manga buhay.

11 Datapua,t, lalong naniniuala pa ang capitdn nang liucho

sa piloto at sa may-ari nang daong, cay sa sinasabi ni Pablo.

12 A.t sapagca,t, hindi maguinhauang hintuan sa taguinao

ang doongang, ay ipinayo nang caramihang tumulac mula
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roon, at baca sacali sila,i, macarating sa Fenix, at doon

huminto sa taguinao, na yao,iy doongan nang Greta, na nasa

dacong hilagaang balaclaot at timugang balaclaot.

13 At nang liumihihip nang marahan ang timngan, ang
acala nila,i, nasundoan na nila,i, ang canilang nais, hinila nila

ang manga sinepete at namaybay sa malapit sa Greta.

14 Datapua,t, hindi nalaon at humampas na galing bb. pula

ang maunos na hanging tinatauag na Euraquilo.

15 At ng ipadpad ang daong, at hindi macasagui sa hangin,

ay cami,i, nagpabaya napadala na lamang,

16 At sa pagtacbo naug daong na nanganganlong sa isang

mahit na pulo na tinatauag na Glauda, ay bahaga na namin
napagtibay ang bote.

17 At nang maitaas na, ay gumagamit ang manga paraan,

at binig-quisan ang daong ; at sa tacot na baca mapabungo
sa hiiJianginan nang Sirte, ay ilinubag nila ang manga layag,

at sa gayOji, napadala sila sa hangin,

18 At sapagca,t, cami lubhang pinapaspas nang bagyo,

qmnabucasa,i, nangagpasimulang nagtapon sa dagat nang

lulan ;

19 at ng icatlong arao ay canilang itinapon nang canilang

sariling manga camay ang manga casangcapan nang daong.

20 At sapagca,t, hindi snmisicat ang arao 6 ang manga
bitnin man sa mahabang arao na, at sumasaibabao namin

ang isang hindi mumunting bagyo, ay nauala na ang ano

mang pag-asa na cami,i, macaliligtas.

21 At sapagca,t, maluat nang hindi sila cumacain, nang

magcagayo,i, tumayo si Pablo sa guitna nila, at sinabi

:

Manga guinoo, pinaquingan sana ninyo aco at hindi sana

umalis sa Greta, at quinamtan ang capanganibang ito at

capabamacan.

22 At ngayo,i, ipinamamanhic co sa inyo, na inyong bcsan

ang loob ; sapagca,t, sino ma,i, ualang mamamatay sa inyo^

cung .i ang daong lamang.

23 Sapagca,t, sa gabing ito ay tumayo sa tabi co ang Angel

nang Dios, na may ari sa aquin at siya co namang pinagli-

liagcuran,
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24 at sinabi : Pablo, huag cang matacot : quinacailangang
icao ay humarapcayC^sar ; at narito, ipinagcaloob sa iyo nang
Dies ang labat nang manga casama mo sa paglalayag.

25 Caya nga, manga guinoo, lacsati ninyo ang loob ; sapag-
ca,t, aco,i, smiiasampalataya sa Dios, na mangyayari ayou sa

sinalita sa aquin.

2a Gayon ma,i, quinacailangan tayo,i, mapabungo sa isang
pnlo. >

27 Datapna,t, nang dumating ang icalabing-apat na gabi,

sa pagcadala sa amin nang hangin sa magcabicabila sa dagat
Adriatico, nang may hating gabi na ay binalac nang manga
mandadagat na sila,i, nalalapit na sa alin mang lupa

:

28 at sila,i, tumaroc at nasunduang may dalauampong dipa
ang lalim ; pagcatapos ng caunting pag-itan ay tumaroc
silang muli, at nasnndiiang may labinglimang dipa.

29 At sa tacot na cami mapabungo sa batoban ay nangag-
bnlog sila nang apat na sinepete sa buliban, at minimithi na
mag-umaga na.

30 At sa pagpipilit nang manga mandadagat na mangag-
tanan sa daong, at ng naaibaba na ang bote sa dagat, na
ai]g dinadabila,i, sila,i, maghubnlog nang manga sinepete

sa unahan,

31 sinabi ni Pablo sa capitan at sa manga sundalo : Cung
sila,i, bindi mangatitira sa daong, cayo,i, bindi macaliligtas.

32 Nang magcagayo,i, pinutol nang manga sundalo ang
manga tali nang bote, at pinabayaang mahulog.

33 At samantalang nag-unmaga, ay pinamamanhican ni

Pablo ang labat na mangagsicain, at sinabi : Ito ang icalabing-

apat na arao na cayo,i, nangagbibintay at tumatagal cayo
sa gutom, na ualang quinacaing ano man.

34 Caya nga ipinamamanhic co sa inyo, na cayo,i, cumain
;

sapagca,t, ito,i, sa icaliligtas ninyo, at bindi ng^ mauauala
cahi,t, isang buhoc nang ulo nang sino man sa inyo.

35 At nang masabi na niya ito, at macacuha nang tinapay ay
nagpasalamat siya sa Dios sa harapan nang labat, at caniy-
a.ng hinati, at nagpasimulang cumain.

86 Nang magcagayOji, lumacas ang loob nang labat: at sila

nama,i, pauang nagsicain.
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37 At earning lahat na nasa daong ay dalauang daan at

pitompuot,t, anim na tauo.

38 At nang mabusog na sila ay pinagaan nila ang daong,

at itinapon sa dagat ang trigo.

39 At nang mag-umaga na, ay hindi nila maquilala ang

lupa; datapua,t, natatanao nila ay isang palico nang dagat

na may baybayin, at pinagpnlungan nila cung canilang

maisasadsad ang daong doon.

40 At binitiuan ang manga sinepete, at canilang pniaba3^aan

sa dagat, samantalang quinacalag ang manga tali nang
manga ngit ; at nang maitaas na nila sa hangin ang layag sa

unahan, ay sila,i, pumatungo sa baybayin.

41 Datapua,t, pagdating sa isang lugar na pinagsasalubu-

ngan nang dalauang dagat, canilang ibinara ang daong : at

ang unahan ng daong ay napabaon at natirang hindi cumi-

quilos, datapua,t, nagpasimulang magcauaray-uaray ang huli-

han, sa calacasan nmig manga alo7i.

42 At ang payo nang manga sundalo,i, patayin ang manga
bilango, upang ang sino ma,i, huag macalangoy. at maca-
tacas.

43 Datapua,t, sa pagcaibig nang capitang iligtas si Pablo,

ay piniguil sila sa canilang balac, at ipinag-utos na ang mga
macalalangoy ay mangagsitalon sa tubig, at maunang mangag-
sidating sa iupa

;

44 at ang manga matitira,i, maninibulan ang iba,i, sa

manga tabla at ang iba nama,i, sa manga bagay na galing sa

daong. At ganito ang nangyari, na ang lahat ay nacaligtas

at nacarating sa lupa.

Si Pablo sa Melita.

00 AT NANG cami macaligtas na, ng magcagayo,i, napag-

«0 talastas naming ang pulo,i, tinafcauag na Melita.

2 At pinagpaquitaan cami nang hindi caraniuang cagan-

dahan nang loob nang manga tauong yaon ; sapagca,t, sila,i,

nagpaalab nang isang siga, at tinangap earning lahat, dahil sa

ulan niyaon, at dahil sa guinao.
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3 Datapua,t, pagcapagtipon ni Pabio nang isang bigquis na
cahoy, at mailagay sa apoy ay lumabas ang isang olopong
dahil sa init, at cumapifc sa caniyaiig camay.

4 At nang maquita nang manga tauo ang hayop na naca-

bitin sa caniyang camay, ay sinasabi nila sa isa,t, isa : XJalang

pagsalang mamamatay-tauo ang tauong ito, na baga ma,t,

siya,i, nacaligtas sa dagat, gayon ma,i, hindi siya pabayaang
mabuhay nang Catairan.

5 Gayon ma,i, ipinagpag niya ang hayop sa apoy, at siya,i,

hindi nasactan.

6 Ngunijt, canilang hinihintay na siya,i, mamaga, 6 biglang

mabapay na patay ; datapua,t, nang maluat na silang maca-
paghintay, at maquitang nalang nangyayari sa caniyang ano
mang sacuna, nagbago silang acala, at sinasabing siya,i,

isang dios.

7 At sa manga calapit nang lugar na yao,i, may manga
lupa ang pangulo sa pulong yaon, na nagngangalang Publio
na tnmangap sa amin at nagcupcop sa amin tatlong arao na
may cagandahang loob.

8 At nangyari na nararatay ang ama ni Publio, na may
saqnit na lagnat at ilaguim, at pumasoc si Pablo, at nana-
langin at ng maipatong sa caniya ang caniyang manga camay,
ay siya,i, pinagaling.

9 At nang magaua na ito, nangagsiparoon naman ang
manga ibang may manga saquit sa pulo, at pauang pina-

galing:

10 cami nama,i, canilang pinaunlacan nang maraming
manga unlac, at nang cami,i, tumulac ay canilang ilinulan

sa daong ang manga bagay na quin'acailangan namin.

Dumating si Pablo sa Roma at nanatiling dalauang taong

bilango sa caniyang sariling hahay.

11 At nang macaraan ang tatlong buan, ay lumayag cami
sa isang.daong na taga Alejandria, na tumignil ng tagguinao

sa pnlo, na ang saguisag ay, Ang Magcapatid na CambaL
12 At nang dnmoong cami sa Siracusa, ay tumiguil cami

roong tatlong arao.
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IB At mula doo,i, eami,i, lumignid at dumating sa Eegio

;

at pagcaraan ng isang arao, ay humihip ang timugan, at ng
icalauang arao ay dumating cami sa Puteolos

:

14 na doo,i, iiacasumpong cami Dg manga capatid, at cami
ipiiiaquiusapang aiatira sa canilang pitong arao ; at sa gayo,i,

cami dumating sa Eoma.
15 At buhat doo,i, ng cami,i, mabalitaan nang manga

eapatid ay cami sinalubong bangang sa Plaza ni Appio at nang
Tatlong Taberna : at liang silaj, maquita ni Pablo ay nagpa-
salamat sa Dios, at sumaya ang loob,

16 At nang pumasoc cami sa Eoma, ay ibinigay nang
capitan ang manga bilango sa pnno ng mga bantay sa Pre-

toria ; ngmii,t, si Pablo,i, pinahiotnlutang mamabay na mag-
isa, na casama ang isang sundalong sa caniya,i, nagbabantay.

17 At nangyai'i na, nang macaraan ang tatlong arao, ay
tinipon ni Pablo ang manga puno ng manga judio ; at nang
sila,i, nanga£ycacatipon na, ay sinabi sa canila : Aco, manga
capatid, baga man nala acong guinaiiang ano man laban sa

bayail, sa matiga caiigalian naug ating manga magulang
gayon ma,i, ibinigay acong bilango bnbat sa Jerusalem sa

manga camay nang manga taga Roma

:

18 at nang aco,i, canilang masulifc ay ibig sana nila acong
paualan ; 8apagca,t, uala sa aquing ano mang cadahilanang

dapat icamatay.

19 Dafcapua,t, ng magsalita laban difco ang manga judio, ay
napilitan acong magsacdal cay C^sar ; hindi dahil sa mayroon
acong ano mang sucat na maisusumbong laban sa aquing
bayan.

20 Dabil dito nga,i, tinauag co cayo upang maqmpagquita
at maquipa,s^iisap sa aquin : sapagca.t, dabil sa inaasahan nang
Israel ay nagagapos aco nang tanicalang ito.

21 At sinabi nila sa caniya : Cami hindi tumangap nang
manga sulafc na galing sa Judea tungcol sa iyo, at hindi napa-
parito ang sino man sa manga capatid upang magbalita 6
magsalita nang ano mang sacuna tungcol sa iyo.

22 Datapua,t, ibig maming maringig sa iyo ang lyong iniisip

sapagca,t, tangcol sa sectang ito,i, talastas naming sa lahat

nang lugar ay laban dito ang manga salitaan.
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23 At nang mataningan na siya nang isang arao, ay nangag-
siparoon ang lubhang marami sa caDiyang tinutuhiyan, at sa

carnla,i, iiagpapaliTiang at sinasacsihan ang cahariaii nang
Dios, at sila,i, hinihicayat tungcol cay Je^u^ sb>pamamag-Han
nang cantnsan ni Moisfe, at gayon din ssb painamag-itan nang
manga profeta, btihat sa umaga hangang sa hapon.

24 At ang ila,i, snmasampalataya sa manga bagay na
sinasabi, at ang iba,i, hindi sumasampalataya.

25 At Bapagca,t, sila,i, hindi nagcacaisa ay nanga^fsialis,

pagcasabi ni Pablo ng isang salita : Mabuti ang pageasalita

nang Espiritn Santo sa pamamag-itan nang profeta Isaias sa

inyong manga magulang:
26 Na sinabi :—Pumaroon ca sa bayang ito, at iyong sabihin :

Inyong mapapaquingan ng paqninig, at sa ano manp
paraa,i, bindi ninyo mapag-tinnaua

:

At titingnan ninyo,i, inyong maquiquita at' sa ano mang
paraa,i, hindi ninyo mamamalas:

27 Sapagca,t, cnmapal ang pnso nang bayang ito,

At mahirap na macarinig ang canilang manga tainga,

At canilang ipiniqnit ang canilang manga mata
Upang huag marahil mamalas ng canilang manga mata,

At marinig ng canilang manga tainga,

At matmana ng canilang puso,

At mangagbalic-loob,

At sila,i, aquing pagalingin.

28 Talastasin ngh ninyo na ipinadala ang pagliligtas na ito

nang Dios sa manga gentil: Bila,i, maquiqiiinig naman.
29 At nang masabi na niya ang mga salitang ito,i, nangag-

sialis ang manga jndio, at sila-sila,i, nangagtaJong mainam.
30 At natira si Pablong dalanang taong ganap sa caniynng

bahay na inuupahan ; at tinatangap ang lahat na sa caniya,i,

nagsasadya.

81 na ipinangangaral ang caharian nang Dios, at itimituro

ang manga bagay na naiincol sa Panginoong Jesu-Cristo

nang boong catapangan, at sino ma,i, nalang nagbabaual sa

oaniya.
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